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PREFÁCIO

Nos últimos anos, a cachaça vem-se firmando como um importante produto do agronegócio 
brasileiro. Esse novo contexto tem sido respaldado pelo apoio institucional e por mudanças no 
aparato regulatório. O setor se encontra em processo de ajustamento às novas condições de 
concorrência. Além disso, tem-se verificado a intensificação da diferenciação da cachaça entre 
as regiões produtoras. A produção local busca atribuir especificidade do seu território para a 
conquista de novos nichos de mercado.

Com relação à rapadura, apesar da pouca expressividade do ponto de vista econômico 
em relação a atividades concorrentes, há que se considerar a geração de postos de trabalho e 
renda na zona rural.

Não obstante a importante função social, ambos os setores não dispõem de dados atua-
lizados sobre mercado, cadeia produtiva e sistema de produção.

Diante disso, tomou-se a iniciativa de realizar este estudo que, além de servir de subsídio 
às ações do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), disponibiliza uma série de informações 
para agentes públicos e privados, contribuindo para a definição de estratégias de 
mercado e melhoria nas tecnologias de produção, processo e gestão.

José Sydrião de Alencar Júnior

Superintendente do Escritório de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene)
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INTRODUÇÃO
A cachaça é um dos principais produtos derivados da cana-de-açúcar. É 

definida como o produto alcoólico obtido pela destilação do mosto fermentado 
de cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.). É a terceira bebida alcoólica mais 
consumida no mundo, atrás da vodka russa e do soju coreano. No entanto, esse 
consumo se dá quase que totalmente no mercado interno brasileiro, visto que o 
volume exportado é muito baixo. O mercado potencial é grande, pois o produto 
está perdendo a conotação pejorativa e alcançando público consumidor cada vez 
mais exigente.

A capacidade instalada nas diversas regiões, o baixo custo de produção, o 
preço de venda acessível ao consumidor e a ampla rede de distribuição são fatores 
favoráveis à expansão do setor produtivo de cachaça industrial no Brasil. Dentre 
os principais fatores que contribuíram para esse processo de desenvolvimento 
do setor, destacam-se os esforços para o reconhecimento da denominação de 
origem – cachaça – como produto produzido exclusivamente no Brasil e para a 
construção de normas e selos de qualidade nas várias esferas (nacional, estadual 
e regional). (VERDI, 2005).

Tem-se verificado a intensificação da diferenciação da cachaça entre as regi-
ões produtoras do Brasil. A produção local busca atribuir especificidade do seu 
território para a conquista de novos nichos de mercado (VERDI, 2005).

É notório, também, o movimento de organização do setor produtivo da 
cachaça em todo o país. Nos últimos anos, tem-se observado um crescimento 
do interesse público e privado em expandir a produção e a comercialização desse 
produto. Tais movimentos começaram a se desenvolver a partir do momento em 
que a cachaça adquiriu maior demanda no mercado externo. Nesta perspectiva, o 
setor começou a se organizar com a criação de entidades representativas, primeiro 
em Minas Gerais, estendendo-se, paulatinamente, por todo o país.

Com relação aos demais derivados da cana-de-açúcar produzidos por pe-
quenos produtores (açúcar mascavo, rapadura e mel), observa-se que o setor é 
ainda menos dinâmico que o da cachaça. O setor produtivo da rapadura possui 
elevado nível de informalidade e conservadorismo no sentido de que o sistema 
de produção não evoluiu ao longo das décadas. É uma atividade carente em re-
cursos financeiros e orientação técnica, o nível de qualificação pessoal é baixo, os 
consumidores de rapadura geralmente são de baixa renda e o mercado controlado 
por atravessadores.
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Os engenhos do Nordeste são em sua maioria antigos, passados de geração 
em geração e administrados por familiares. A estrutura física também é muito 
antiga, geralmente insalubre, principalmente pelo calor gerado pelas fornalhas. 
As mudanças no setor são ainda incipientes, das quais podem ser citadas: troca 
das moendas de madeira pelas de ferro movidas por eletricidade, embora muitos 
engenhos ainda utilizem as antigas moendas de madeira; diferenciação do produto 
adotado por alguns poucos engenhos, como a produção em pequenos tabletes e 
adição de frutas; busca por novos mercados.

Tem-se observado aumento da demanda por rapadura na complementação 
alimentar de crianças do ensino fundamental, assim como a manutenção de seu 
consumo entre trabalhadores menos qualificados.

Com relação ao açúcar mascavo, tem-se observado um crescimento da de-
manda entre as famílias de maior poder aquisitivo devido à constante preocupação 
com padrões alimentícios mais saudáveis.

Por tudo isso é que o Etene produziu o presente estudo, objetivando carac-
terizar o setor, de forma a subsidiar o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), demais 
órgãos do governo e organizações da sociedade civil, na elaboração de políticas 
de desenvolvimento específicas para o setor. O trabalho é focado nos seguintes 
objetivos específicos:

1) Identificar os principais mercados e problemas de comercialização da 
cachaça e rapadura;

2) Sugerir ações para fundamentar os futuros estudos de análise de pleitos 
de fornecedores e unidades de processamento de cachaça e rapadura;

3) Verificar a importância econômico-social do setor para o Nordeste bra-
sileiro, Norte de Minas e Norte do Espírito Santo;

4) Conhecer o funcionamento do agronegócio da cana-de-açúcar no Nor-
deste relacionado com a produção de cachaça e rapadura, com ênfase 
no sistema produtivo, estrutura de mercado, assistências técnica e de 
crédito, tecnologia, pesquisa, capacitação e aspectos institucionais.

Além desta introdução, o documento é composto, na ordem, pela metodo-
logia, por três partes que tratam da descrição e estruturação da cadeia produtiva 
dos setores da cachaça e da rapadura, e pelas considerações finais, em que é 
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feita uma reflexão à luz da discussão realizada no corpo do documento e onde 
são apontadas algumas sugestões de ações consideradas importantes para o de-
senvolvimento do setor produtivo da cachaça e rapadura na área de atuação do 
Banco do Nordeste do Brasil (BNB).
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METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do trabalho, utilizou-se a metodologia qualitativa, 
definida por Martins (2004) como aquela que privilegia a análise de micropro-
cessos através do estudo das ações sociais individuais e grupais, realizando um 
exame intensivo dos dados, e caracterizada pela heterodoxia no momento da 
análise. Para tanto, realizou-se a identificação e seleção dos agentes detentores 
das informações sobre o setor produtivo.

A pesquisa foi realizada nas áreas de maior concentração de unidades pro-
dutivas de cachaça e rapadura do Nordeste (Mapa 1), compreendendo os Estados 
da Bahia (Chapada Diamantina), Norte de Minas Gerais (Salinas), Pernambuco 
(Zona da Mata, região Norte do Estado), Paraíba (Brejo Paraibano); Ceará (Serra 
da Ibiapaba e Cariri).

O estudo foi realizado obedecendo às seguintes etapas de investigação:

1) Pesquisa exploratória a partir do método do levantamento bibliográfico, 
por meio de coleta de dados em livros, revistas, jornais, documentos 
oficiais dos governos (federal, estadual e local) e de agência de desenvol-
vimento, Internet e banco de dados de diversa ordem, Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), Associação de produtores de cachaça;

2) Participação em eventos sobre cachaça, a exemplo de reuniões, palestras, 
seminários, congressos, dentre outros;

3) Identificação das áreas de concentração de produção de cachaça e ra-
padura;

4) Identificação dos principais atores da cadeia produtiva;

5) Definição do roteiro de viagem para pesquisa de campo;

6) Elaboração de roteiros de entrevista destinados aos principais atores da 
cadeia produtiva (órgãos de pesquisa e assistência técnica, fornecedo-
res de matéria-prima, produtores de cachaça e rapadura – engenhos, 
alambiques e destilarias – associações, cooperativas, distribuidoras e 
consumidores finais);
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7) Visitas exploratórias com realização de entrevistas abertas utilizando os 
roteiros previamente elaborados. Entrevistas realizadas em 2007 nos 
Estados do Ceará, Bahia, Norte de Minas Gerais, Pernambuco e Paraíba 
com os segmentos representativos do setor (estabelecimentos produto-
res de cachaça e rapadura, fornecedores, organizações de produtores, 
instituições de assistência técnica e de pesquisa);

8) Análise e sistematização dos dados e informações coletados durante as 
pesquisas bibliográficas e de campo;

9) Elaboração de relatório preliminar;

10) Elaboração de relatório final mediante a incorporação de sugestões 
resultantes das apresentações e discussões realizadas.
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Mapa 1 – Área Pesquisada de Concentração de Unidades Produtivas de Cachaça 
e Rapadura na Área de Atuação do BNB: 2007

Fonte: BNB/Etene.
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PARTE 1 – CACHAÇA

1.1 – Caracterização

1.1.1 – Breve histórico

Cachaça é a denominação que a aguardente de cana-de-açúcar recebe no 
Brasil. Na verdade, a gênese da aguardente remonta à antiguidade, apresentando 
seus primeiros registros ainda no Egito antigo, onde a cana-de-açúcar fermentada já 
era utilizada na cura de certas moléstias. (ASSOCIAÇÃO MINEIRA..., 2006).

O termo aguardente deriva do latim acqua ardens, que significa “água in-
flamável” e serve para designar todas as bebidas em cujo processo de fabricação 
esteja incluída uma etapa de fermentação alcoólica e uma etapa de destilação 
(GRÜNDLING, 2006). A aguardente pode ser extraída de matérias-primas 
diversas, sendo-lhe atribuídos diferentes nomes, tais como: i) grappa, na Itália, 
extraída da uva; ii) kirsch, na Alemanha (cereja); iii) whisky, Escócia (cevada sa-
carificada); iv) vodka, na Rússia (centeio); v) bagaceira, em Portugal (bagaço da 
uva); vi) tequila, México (agave); vii) saquê, no Japão (arroz); viii) cachaça, Brasil 
(cana-de-açúcar).

No Brasil, existem pelo menos duas versões para o surgimento da aguardente 
de cana-de-açúcar (cachaça). A primeira conta que a característica da cana de 
produzir cachaça foi descoberta de forma espontânea por meio dos escravos 
africanos que trabalhavam no plantio de cana-de-açúcar destinada à produção de 
açúcar. O resto de caldo de cana que se acumulava no moinho de um dia para 
outro fermentava e se tornava um líquido diferente, de gosto agradável e que em-
briagava. Logo os senhores dos engenhos perceberam que esse líquido era capaz 
de eliminar a sensação de fome, além de provocar uma animação, que resultava 
em maior produtividade dos escravos. (CARDOSO et al., 2006). Outra versão 
defende que o vinho de cana-de-açúcar (garapa azeda) foi descoberto entre 1532 
e 1548, originário dos tachos de rapadura que ficavam ao relento para alimentar 
os animais. Esse caldo, também denominado cagaça, passou a ser servido aos 
escravos e, logo depois, a ser destilado, dando origem à cachaça. É provável que 
o destilado de cana tenha sido descoberto simultaneamente nas diferentes regiões 
produtoras de açúcar do país.



26

Até meados do século XVII, a principal atividade dos engenhos no Brasil era 
a fabricação do açúcar para exportação. O melaço, a rapadura e a cachaça eram 
produtos destinados principalmente para o uso doméstico, sendo produzidos 
como atividade secundária. Apesar de não ser importante economicamente na 
época, a cachaça foi utilizada como moeda para compra de escravos na África 
(JAMBEIRO, 1973; SEBRAE, 2006).

No final do século XIX, por conta das técnicas produtivas arcaicas, a cultura 
da cana-de-açúcar do Brasil sofreu uma forte concorrência com o açúcar produ-
zido pelos holandeses na América Central e com o açúcar produzido a partir de 
beterraba na Europa. Em 1875, o governo autorizou a construção de engenhos 
centrais, o que promoveu a industrialização do setor e o aparecimento da usina 
(SEBRAE, 2005). Com isso o processamento da cachaça, rapadura e do melado 
se desvencilhou da produção do açúcar e permaneceu com processo produtivo 
arcaico (COUTINHO, 2001).

Dos engenhos que não tiveram condições de acompanhar as inovações, 
alguns deixaram de funcionar totalmente, outros pararam de produzir açúcar e 
continuaram a produzir cachaça, rapadura e melado. Das unidades produtivas 
que se modernizaram, transformando-se em usinas, algumas passaram a produzir 
somente cachaça (SEBRAE, 2005).

A intervenção estatal no setor de açúcar e álcool por meio da criação do 
Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) em 1933, que apoiava a produção de 
álcool e açúcar, e a crise sofrida pelo setor sucroalcooleiro na década de 1990, 
com a extinção do Proálcool, atingiu também os setores de produção de cachaça 
e rapadura, à medida que ocasionou o fechamento de muitas usinas na Zona da 
Mata nordestina e fez emergir uma tendência para diversificação da monocultura 
da cana-de-açúcar e reativação gradativa de alguns engenhos produtores de ca-
chaça e rapadura, que já se encontravam em processo de reestruturação (cachaça) 
desde meados da década de 1980, porém sem recuperação ou melhoria da infra-
estrutura básica, como equipamentos, instalações e edificações (ASSOCIAÇÃO 
PARAIBANA..., 1997; DANTAS, 2006). Entretanto, esse processo foi importante, 
pois repercutiu na melhoria da qualidade e imagem do produto e aumento das 
vendas no mercado interno e externo. Foi mais intenso no Estado de Minas Gerais, 
estendendo-se gradativamente, mais tarde, para as demais regiões produtoras do 
Nordeste (SEBRAE, 2005).
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Em 1997, foi criado o Programa Brasileiro de Desenvolvimento da Aguar-
dente (Procana), Caninha ou Cachaça. No mesmo ano, foi criado o Programa 
Brasileiro de Desenvolvimento da Cachaça (PBDAC), pela Associação Brasileira 
de Bebidas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA..., 2006). Uma das principais ações do 
Programa foi a criação da base legal para a denominação de origem da cachaça 
para produtores brasileiros e a modificação do Decreto 4.072/02 que define este 
processo (BAHIA, 2006).

Outras ações que foram importantes para o desenvolvimento e sustentabi-
lidade do setor:

• Promulgação do Decreto Presidencial 4.062/01, declarando a denomi-
nação “cachaça” como indicação geográfica para uso exclusivo dos pro-
dutores sediados no Brasil, desde que atendam às normas de fabricação 
e comercialização definidas na Lei de Bebidas (Decreto 2.314/97);

• Promulgação do Decreto 4.851/2003, com a especificação dos padrões 
técnicos (composição) das bebidas, Cachaça, Caipirinha e Rum;

• Obtenção do reconhecimento, junto à Organização Mundial de Aduanas 
– OMA, da classificação de Aguardente de Cana, distinta da do rum para 
fins de classificação aduaneira do produto mundialmente;

• Instâncias, junto ao Mercosul, para igual reconhecimento com alteração 
da RES/GMC 77/94, incluindo a denominação exclusiva de Cachaça para 
a Aguardente de Cana produzida no Brasil.

Atualmente, no Brasil, está em vigor o Decreto n° 4.851 que alterou dis-
positivos do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 2.314 (conhecido no setor 
como “nova lei de bebidas”), de 4 de setembro de 1997, que dispõe sobre a 
padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização 
de bebidas e revogou o Decreto n°. 4.072, de 3 de janeiro de 2002 (BRASIL. 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA..., 2006). O atual Decreto conceitua aguardente 
de cana conforme descrito abaixo:

§ 1º A aguardente terá a denominação da matéria-prima de sua origem.

Art. 91. Aguardente de cana é a bebida com graduação alcoólica de trinta 
e oito a cinqüenta e quatro por cento em volume, a vinte graus Celsius, obtida 
de destilado alcoólico simples de cana-de-açúcar ou pela destilação do mosto 
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fermentado de cana-de-açúcar, podendo ser adicionada de açúcares até seis 
gramas por litro.

Art. 92. Cachaça é a denominação típica e exclusiva da aguardente de cana 
produzida no Brasil, com graduação alcoólica de trinta e oito a quarenta e oito 
por cento em volume, a vinte graus Celsius, obtida pela destilação do mosto fer-
mentado de cana-de-açúcar com características sensoriais peculiares, podendo ser 
adicionada de açúcares até seis gramas por litro, expressos em sacarose.

Em 2001, foi criada a Federação Nacional das Associações dos Produtores 
de Cachaça de Alambique (Fenaca), com o objetivo de defender os interesses dos 
produtores artesanais de cachaça. A Fenaca, que estimulou a criação de associa-
ções de produtores de cachaça em todo o país, foi criada com cinco associações 
e, atualmente, conta com um grande número de filiadas, dentre as quais, seis no 
Nordeste: Associação Baiana dos Produtores de Cachaça de Qualidade (ABCQ), 
Associação Paraibana dos Engenhos de Cana-de-açúcar (Aspeca), Associação dos 
Produtores de Cachaça do Piauí (APCP), Associação Pernambucana dos Produ-
tores de Aguardente de Cana e Rapadura (APAR), Associação dos Produtores de 
Cachaça de Alambique do Ceará (APCAC), Associação Norte-rio-grandense dos 
Produtores de Cachaça de Qualidade e Rapadura (ANPCQR) (SEBRAE, 2005).

De acordo com o Sebrae (2005), atualmente, a Fenaca está trabalhando 
num programa de certificação de qualidade do produto atrelado às características 
da região, denominado Cachaça de Qualidade Produzida em Região Demarcada 
(CDPRQ). Para tal, a Fenaca está instalando laboratórios de análises físico-químicas 
e sensoriais da cachaça nos Estados da Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. 
Reconhecido pela Organização Mundial do Comércio (OMC), o certificado de 
origem protege o produto no mercado internacional.

Em 2006, foi criada a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Cachaça 
(CSCPC) através da Portaria nº 6, de 05 de janeiro de 2006, do Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento, com o objetivo de auxiliar a implementação 
de políticas que impulsionem o crescimento do setor.

O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
(Inmetro), o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e represen-
tantes dos Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia estão trabalhando 
num projeto para que o governo federal passe a emitir um selo de qualidade da 
cachaça com aceitação internacional. O selo leva em consideração aroma, sabor e 



29

oleosidade. Além disso, prevê a adoção do alambique de cobre e a proibição do 
uso de fermento químico e da queima da cana. O processo de certificação permite 
aos consumidores acompanhar todos os passos da produção desde o plantio da 
cana até o engarrafamento do produto.

Pode-se destacar ainda a participação do Sebrae, das secretarias estaduais de 
agricultura, das universidades, das pefeituras locais e dos governos estaduais na 
constituição de uma série de experiências de cooperação, associação e estruturação 
de arranjos produtivos, a exemplo da região da Chapada Diamantina no Estado 
da Bahia e região de Salinas em Minas Gerais (VERDI, 2005).

1.2 – Considerações Gerais

A cana-de-açúcar é um dos produtos mais importantes do agronegócio 
brasileiro. Sua relevância econômica remonta ao período de colonização do país, 
quando os portugueses utilizavam mão-de-obra escrava para o cultivo, colheita 
e beneficiamento da cana nos engenhos, que era utilizada como matéria-prima 
na produção do açúcar exportado para a Europa. Por conta disto, a produção de 
açúcar constituiu a base da economia do Nordeste e, desde então, nunca deixou 
de desempenhar importante papel na geração de emprego e renda desta região.

Na safra 2006/2007, a cana-de-açúcar no Brasil ocupou uma área de 6,2 mi-
lhões de hectares, colocando nosso país como o principal produtor mundial (474,8 
milhões de toneladas), seguido pela Índia e China. Do total de cana-de-açúcar pro-
duzido no Brasil, o Nordeste é responsável por 13,3% (COMPANHIA..., 2007).

A fabricação de açúcar e álcool demanda 86,4% do total de cana produzida 
no Brasil. O restante (13,6%) é destinado a todos os outros fins: alimentação 
animal, produção de cachaça, rapadura, açúcar mascavo e sementes (COMPA-
NHIA..., 2007).

A produção da cachaça é uma atividade exercida em todo o Brasil. Atual-
mente, existem mais de quatro mil marcas de cachaça e 1.824 estabelecimentos 
registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 
Em todo o país existem cerca de 30 mil produtores, sendo a maioria de micro 
e pequeno porte, com a utilização de baixo nível tecnológico e produzindo 
pequenos volumes que são comercializados localmente (BRASIL. MINISTÉRIO 
DA AGRICULTURA..., 2007).
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A maior concentração da produção de cachaça no Brasil ocorre no Estado 
de São Paulo, que responde por cerca de 45% da oferta total. Outros produtores 
importantes são Pernambuco (12%), Ceará (11%), Goiás/Minas Gerais/Rio de 
Janeiro (8% cada), Paraná (4%), e Bahia/Paraíba (2% cada) (SEBRAE, 2005).

A produção nacional é estimada em 1,5 bilhão de litros, considerando ca-
chaça de alambique e de coluna, o que seria, a princípio, o tamanho do mercado 
interno, visto que o volume exportado é irrisório: menos de 1% do volume total 
produzido no país, existindo assim um mercado potencial a ser atingido (ASME-
DIATOR..., 2006).

A cachaça é o destilado mais consumido no país e ocupa o segundo lugar no 
consumo de bebidas alcoólicas, atrás somente da cerveja (MARTINELLI; SPERS; 
COSTA, 2000; RODAS, 2005; MAGALHÃES, 2006). O setor gera uma receita 
de US$500 milhões em média e emprega cerca de 400 mil pessoas, direta e 
indiretamente no Brasil (BRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA..., 2007). 
Alguns estudos, entretanto, apontam problemas oriundos do consumo excessivo 
de bebidas alcoólicas1.

Coexistem no Brasil dois modelos de produção, industrial (coluna) e artesa-
nal (alambique). Dentro de cada modelo, é construído um conceito de qualidade 
próprio, atrelado à sua estrutura produtiva e organizacional. A grande vantagem 
da cachaça artesanal em relação à industrial é o aroma e o buquê, enquanto a 
vantagem da industrial em relação à artesanal é a padronização do produto.

No segmento industrial, a cachaça é produzida por empresas de médio e 
grande porte, sua produção em larga escala permite a redução de seus custos e 
possibilita atender o mercado consumidor mais popular (classes C e D). O pro-
duto é padronizado e a destilação é realizada em colunas de destilação de aço 
inox, utilizando-se, em alguns casos, recursos de análises laboratoriais (SEBRAE, 
2005). Nesse tipo de produção, o fluxo é constante.

No caso da cachaça de alambique, a produção é por bateladas – enche-se 
o equipamento, destila-se e depois se o esvazia completamente. Geralmente, é 
realizada por pequenos produtores de base familiar e com recursos mais modes-
tos. A produção obedece a escalas menores. A cachaça de alambique não pode 
conter nenhum tipo de produto externo, a exemplo de açúcares e corantes nem 

1  Ver Apêndice A.
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produtos catalisadores que venham a interferir no aroma e sabor da bebida. Além 
disso, no processo de produção da cachaça de alambique, há o fracionamento de 
partes, segregando a cabeça, o corpo e a calda, sendo aproveitada no processo 
produtivo apenas a segunda2. A cachaça de alambique distingue-se da industrial 
por utilizar cana-de-açúcar crua, fermentada naturalmente, destilada em alambiques 
tipo panela de cobre e repousada pelo menos três meses (SEBRAE, 2006).

O segmento de cachaça de alambique ocupa um espaço aproximado de 20% 
da produção total de aguardente de cana no Brasil (SILVA; GUIMARÃES; LIMA, 
2005), sendo a produção nacional em torno de 300 milhões de litros. Apresenta 
reduzidas barreiras à entrada, pois o investimento inicial para a produção é baixo 
e caracterizado pela predominância de pequenas unidades de produção, forte-
mente associadas a culturas de subsistência e utilização de mão-de-obra familiar. 
Os principais problemas são relacionados a informalidade, falta de infra-estrutura, 
utilização de conhecimentos empíricos, elevados custos de comercialização, de-
sorganização do segmento, limitação de mercado, falta de padronização, uso de 
embalagens inadequadas e desconhecimento da lógica do mercado.

Segundo Sales (2006), do total de estabelecimentos que produzem cacha-
ça de alambique no Brasil, aproximadamente 90% não são regularizados e são 
responsáveis por 36% da produção nacional desse tipo de cachaça. Lima (2006) 
afirma que as dificuldades para a formalização da atividade podem ser explicadas, 
em parte, pela grande concorrência que os pequenos produtores enfrentam, seja 
entre si mesmos ou com grandes produtores, aliada à pequena escala de pro-
dução, baixa capacidade financeira e à elevada carga tributária incidente sobre 
a cachaça na maioria dos Estados nordestinos. Até o ano 2000, os produtores 
de cachaça de alambique tinham acesso ao sistema simples de tributação, mas a 
Medida Provisória 2.033-33/2000 alterou a lei 9.317/96, vedando essa opção 
a partir de 2001. A informalidade limita o mercado e deixa o produtor sujeito às 
imposições dos compradores da própria região.

Internamente, o segmento produtor de cachaça artesanal apresenta uma 
grande diferenciação nos sistemas produtivos: a maior parte dos produtores é 

2  O produto resultante da destilação pode ser visivelmente segmentado em três partes principais, diferenciadas 
pelo teor alcoólico e quantidade de componentes indesejáveis (furfurol, metanol, álcoois isobutílicos, entre 
outros), a saber: cabeça (10%), corpo (80%) e calda (10%). A cabeça e a calda apresentam maior teor desses 
componentes indesejáveis. Essas são descartadas no processo artesanal, quando é apenas aproveitado o 
corpo. No processo industrial, não há possibilidade de separação das partes, pois o processo é contínuo. 
Para compensar, alguns produtores realizam um processo de bi ou tridestilação.
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informal e adota sistema arcaico, produzindo aguardente de baixa qualidade e de 
preço irrisório, sendo o destilado comercializado no mercado local.

Outro grupo se constitui de produtores profissionais em fase de moderni-
zação (Foto 1). A atividade é geralmente integrada a explorações agropecuárias. 
A experiência é adquirida por sucessão e a relação com organizações de apoio à 
capacitação tecnológica é positiva. São apontados como principais problemas desse 
segmento: i) ausência de padronização da cachaça; ii) baixa capacidade gerencial; 
iii) dificuldade de acesso a canais de distribuição; iv) competição com cachaça de 
alambique produzida informalmente e com cachaça industrial.

E por ultimo, existem os produtores empresariais (Foto 2) que estão inseridos 
em mercados produtivos mais competitivos por produzirem cachaça artesanal de 
alta qualidade, segmento que apresenta intensa mobilização (SEBRAE, 2005): 
dominam a tecnologia; possuem iniciativas de marketing; exploram nichos de 
mercado. Este último segmento produtor da cachaça artesanal tem produção 
limitada em termos de quantidade e se destina ao consumo das classes A e B da 
população, conseqüência do seu maior valor agregado e preço final mais elevado. 
Por serem dotados de maior poder aquisitivo, esses consumidores são menos 

Foto 1 – Produtor em Fase de Modernização
Fonte: Autores
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Foto 2 – Produtor Empresarial. Unidade Produtiva Semi-industrial 
em Construção

 Fonte: Autores

sensíveis a alterações do preço da mercadoria e estão dispostos a pagar um valor 
mais elevado pelo produto de melhor qualidade, sendo a composição da cesta 
de consumo mais inelástica. Em relação ao preço, o principal problema desse 
segmento é o número elevado de marcas.

A diversidade do sistema produtivo gera dúvidas a respeito da qualidade e 
identidade da cachaça: os consumidores em geral não são capazes de distinguir 
a cachaça industrial da artesanal nem as características de qualidade que as dife-
renciam (SEBRAE, 2005).

Independente do sistema de produção, a maioria dos consumidores brasileiros 
possui uma visão negativa sobre a cachaça, aspecto que é agravado pela existência 
de muitos produtos de qualidade duvidosa no mercado (SEBRAE, 2005).

Com relação ao segmento de cachaça de alambique, Rodas (2005) aponta 
ainda como ameaça potencial a entrada de grandes fabricantes de cachaça industrial 
no ramo de cachaça de alambique. Essas empresas podem comprar o produto dos 
alambiques e padronizá-lo em modernas instalações industriais; além disso, podem 
utilizar a rede de distribuição de cachaça industrial para a cachaça de alambique. 
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Essas empresas possuem ainda facilidade de atuar no mercado externo, pois muitas 
já realizam exportação de cachaça industrial.

Mesmo sendo um produto genuinamente nacional, o consumo interno de 
cachaça está em segundo lugar na preferência dos consumidores, em posição 
bastante inferior à cerveja, primeira colocada. Essa disparidade pode ser creditada 
ao preconceito em torno do destilado genuinamente brasileiro, sendo por muitos 
anos marginalizado, considerado bebida de “cachaceiro”, em tom pejorativo 
(ASSOCIAÇÃO..., 2006). Em virtude desse preconceito, muitas associações de 
produtores têm investido num marketing promocional, a exemplo da Associação 
Brasileira de Bebidas (Abrabe), Associação dos Produtores de Aguardente da 
Microrregião de Abaíra (Apama), Associação Baiana dos Produtores de Cachaça 
de Qualidade (ABCQ), dentre outras.

1.2.1 – Processo produtivo da cachaça no sistema artesanal

a) Matéria-prima/Moagem

A cana-de-açúcar ideal para a produção de cachaça deve possuir alta produti-
vidade: rica em açúcar, de colmos moles e baixo teor de fibras. Recomenda-se que 
a cana seja colhida crua, pois a queima destrói os microorganismos necessários 
para a boa fermentação do caldo (FURIGO JUNIOR et al., 2007).

Geralmente, os produtores de cachaça artesanal do Nordeste, Norte de 
Minas e Norte do Espírito Santo produzem toda a matéria-prima de que necessi-
tam. No Ceará, as empresas produtoras de cachaça industrial adquirem parte da 
matéria-prima de fornecedores de cana. No Nordeste, Norte de Minas e Norte 
do Espírito Santo como um todo, as variedades de cana utilizadas geralmente 
são antigas ou provenientes de seleção de variedades destinadas à produção de 
açúcar e álcool.

Outro ponto importante que deve ser observado é a maturação da cana, pois, 
quando cortada verde, produz metanol, componente indesejável no produto final. 
Depois de cortada, a cana deve ser moída num prazo máximo de trinta e seis horas, 
evitando assim a deterioração do caldo (FURIGO JUNIOR et al., 2006).

Em algumas regiões produtoras, a exemplo da microrregião de Salinas, no 
Norte de Minas Gerais, e da Zona da Mata da Paraíba, observa-se uma tendên-
cia à utilização de processos semelhantes aos utilizados na produção de cachaça 
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industrial para a moagem da cana e o engarrafamento da bebida nas unidades dos 
grandes produtores. (Fotos 3, 4 e 5).

Foto 3 – Moendas do Sistema Produtivo Semi-industrial
Fonte: Autores

Foto 4 – Moenda Utilizada no Sistema Produtivo da Cachaça 
Artesanal

Fonte: Autores
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b) Preparação do mosto

A garapa depois de coada é decantada e, em seguida, transferida para um 
tanque de preparação do mosto. Para que ocorra uma boa fermentação, é ne-
cessário que o caldo de cana tenha uma concentração de açúcares entre 15 e 
18° Brix. Quando o caldo apresenta concentração superior a este valor, deve ser 
diluído para garantir um bom trabalho de fermentação e a estabilidade do fermento. 
Elevados teores de açúcar provocam uma fermentação mais lenta e geralmente 
incompleta, o que acarreta o aumento de furfurol no produto final, produzindo 
cachaça de aroma e gosto desagradável. Por outro lado, teores baixos de açúcar 
aceleram a fermentação, porém acarretam perdas de rendimento na destilação 
(FURIGO JUNIOR et al., 2007).

c) Fermentação

Nessa etapa, são adicionadas leveduras ao mosto para transformar o açúcar 
em álcool. Existem vários gêneros e espécies que podem ser utilizados, tais como 
Saccaromyces cerevisae, S. carlsbergenisis, Pichia membranaefaciens, Candida 
krusei, entre outras (FURIGO JUNIOR et al., 2007).

Foto 5 – Engarrafamento de Cachaça Artesanal – Grande 
Produtor

Fonte: Autores
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Foto 6 – Fermentação do Mosto em 
Cubas de Aço Inoxidável

Fonte: Autores

Foto 7 – Cubas de Aço Inoxidável para 
Fermentação do Mosto

Fonte: Autores

Durante a fermentação alcoólica, a ação de leveduras provoca o desdobra-
mento dos açúcares do caldo de cana com formação de álcool etílico e dióxido 
de carbono, além de outros componentes secundários, como ácidos carboxílicos, 
metanol, ésteres, aldeídos e álcoois superiores (CARDOSO, 2006).

A fermentação é feita em cubas de aço inoxidável (Fotos 6 e 7). Somente os 
produtores de cachaça artesanal que possuem baixo nível tecnológico e precárias 
condições financeiras continuam usando dornas de madeira para fermentação do 
mosto.

Verifica-se a utilização de diversos componentes, por parte dos produtores 
artesanais, na fermentação do mosto. Alguns produtores adicionam colmos de 
cana prensados no mosto; outros utilizam o pé de cuba.

d) Destilação

A operação de destilação é um dos pontos determinantes da qualidade do 
produto final. O princípio da destilação se baseia na diferença entre o ponto de 
fervura (ebulição) da água (100°C) e do álcool etílico (78,4°C), permitindo assim 
separar o álcool. O termo destilação corresponde à separação das substâncias 
voláteis presentes no líquido, inicialmente transformadas em vapor, e depois con-
densadas (FURIGO JUNIOR et al., 2006).

A cachaça artesanal é produzida em alambiques de cobre (Foto 8). Nesta 
etapa, é feito o fracionamento da cachaça, separando a cabeça (10% do volu-
me inicial da destilação), o coração (80% do volume destilado, parte nobre da 
cachaça) e calda (10% do final da destilação). Esta separação é feita através da 
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medição do teor alcoólico. Nos primeiros 10% do destilado estão concentrados 
produtos tóxicos, a exemplo do metanol, os quais provocam dores de cabeça e 
ressaca ao consumidor.

Alguns produtores fazem a bidestilação da parte chamada cabeça, ou seja, os 
primeiros 10% destilados voltam para a próxima alambicagem. Outros acreditam 
que essa prática prejudica a qualidade do produto e descartam o resíduo já na 
primeira destilação (cabeça e água fraca ou calda).

Em algumas regiões produtoras do Nordeste, ainda é comum a utilização 
de fogo direto nos alambiques. Nesses engenhos, o consumo de lenha é muito 
maior e não há como controlar a temperatura e pressão no alambique, fato que 
provoca a alteração da qualidade do produto.

Os produtores legalizados geralmente utilizam caldeira (fogo indireto) (Foto 
9), o que permite manter a temperatura constante durante a destilação, condição 
necessária para que ocorra uma boa evaporação e, por conseguinte, uma boa 
condensação.

Foto 8 – Alambique de Cobre Usado 
na Destilação de Cachaça 
Artesanal

         Fonte: Autores
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Na cachaça industrial, a destilação é feita em colunas de aço inox, em que o 
fluxo de produção é constante. A todo o momento, entra por um lado o mosto 
fermentado e, do outro, sai a cachaça já destilada, o que acelera o processo de 
produção da bebida. Nesse tipo de cachaça, é permitida a adição de açúcares, 
corantes ou aromatizantes.

e) Armazenamento/envelhecimento

Após a destilação, a cachaça apresenta paladar agressivo e levemente amargo. 
O envelhecimento melhora esta característica e também o aroma do produto. Dessa 
forma, a parte nobre da cachaça, denominada de coração, é levada aos tonéis de 
madeira (Fotos 10 e 11) apropriados3, para que obtenha o sabor e aroma almejado 
de uma boa cachaça, eliminando compostos indesejáveis.

O processo de respiração da bebida através da madeira oxida seus radicais 
carboxílicos, estabilizando o potencial hidrogeniônico (pH) da bebida. No envelhe-
cimento, a cachaça perde álcool, porém ganha produtos aromáticos secundários, 

3  A espécie de madeira utilizada na confecção do barril de envelhecimento fornece aroma e cor diferente para 
a bebida. Utilizam-se normalmente bálsamo, umburana, cedro, freijó e jequitibá. No Rio Grande do Norte, 
também se utilizam cumaru, castanheira, carvalho e louro-canela.

Foto 9 – Caldeira Usada por Produtores em Fase de 
Modernização

Fonte: Autores
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Foto 10 – Barris de Madeira Utilizados 
para Envelhecimento da 
Cachaça

Fonte: Autores

Foto 11 – Dornas de Armazenamento de Cachaça Artesanal
Fonte: Autores
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provenientes da reação entre a madeira, o oxigênio e os componentes secundários 
produzidos na fermentação da bebida (GRÜNDLING, 2006). Dessa forma, con-
segue-se uma bebida macia, com propriedades sine qua non para uma cachaça 
de excelente qualidade.

Podemos identificar, preliminarmente, três tipos principais de cachaça: a 
branca, a amarela e a envelhecida. O fator determinante para essa diferenciação 
é o tempo de armazenamento. A cachaça branca é aquela envasada logo após a 
destilação. A coloração da cachaça amarela – freqüentemente confundida com a 
envelhecida – pode ser obtida com a adição de extratos de madeira ou calda de 
caramelo, que torna o sabor mais adocicado que o da cachaça branca, ou ainda 
através do envelhecimento. Segundo a legislação brasileira, para que a cachaça 
seja considerada “envelhecida”, é necessário que ela fique armazenada por um 
período mínimo de um ano em barril com tamanho máximo de 700 litros.

Grande parte da cachaça de alambique produzida no Nordeste, Norte de 
Minas e Norte do Espírito Santo é comercializada a granel logo depois da desti-
lação, sem que haja envelhecimento.

f) Engarrafamento

Os produtores mais estruturados utilizam garrafas padronizadas para cachaça 
artesanal. Nesse segmento, é comum a reutilização de garrafas para a cachaça de 
menor valor agregado, cujo destino é o mercado interno. Os pequenos produto-
res vendem seu produto a granel, geralmente em bombonas plásticas. Em alguns 
estados, como é o caso da Bahia, esse produto chega ao consumidor final em 
garrafas pet. É freqüente ainda a reutilização de garrafas de cerveja ou mesmo de 
cachaça industrial, muito comum na região da Serra da Ibiapaba, no Estado do 
Ceará, e na Paraíba. As marcas formalizadas (registradas) podem ser encontradas 
no mercado em garrafas de 300, 700 e 1.000ml.

As empresas de cachaça industrial e as mais modernas empresas produtoras 
de cachaça de alambique possuem modernas plantas para engarrafamento (Foto 
12, 13, 14 e 15), controle de qualidade e embalagem do produto.

g) Custo de produção

Estima-se que um litro de cachaça produzido a partir do processo industrial 
custa em torno de R$  0,47, enquanto o produto de alambique não sai por menos 
de R$ 1,20/litro. Para a cachaça envelhecida aos custos normais de produção, 
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somam-se gastos com dornas de envelhecimento e custos de armazenamento 
(mão-de-obra e depreciação do galpão).

Foto 13 – Máquina de Engarrafamento
Fonte: Autores

Foto 12 – Engarrafamento Grande Empresa Produtora de Cachaça 
Artesanal

Fonte: Autores
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Foto 15 – Embalagem Grande Produtor de Cachaça Artesanal
Fonte: Autores

Foto 14 – Máquina Usada por Médios e Pequenos Produtores de 
Cachaça para Tampar as Garrafas

Fonte: Autores
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h) Padrões de qualidade da cachaça

Os teores máximos permitidos pelo Mapa de cada componente são:

Acidez volátil em ácido acético (mg/100ml álcool anidro)= 150

Ésteres em acetato de etila (mg/100ml álcool anidro) = 200

Aldeídos totais, em acetaldeído (mg/100ml álcool anidro) = 30

Furfural (mg/100ml álcool anidro) = 360

Metanol (Ml/100ml de álcool anidro) = 0,250

Cobre (mg/l)= máximo de 5

1.3 – Estruturação do Setor Produtivo

1.3.1 – Considerações gerais

A indústria da cachaça artesanal no Nordeste não tem acompanhado o dina-
mismo do setor sucroalcooleiro, pois apresenta um quadro desfavorável quanto 
à sua capacitação tecnológica. O setor é caracterizado pela predominância de 
micro e pequenos produtores com baixo nível tecnológico e que têm a cachaça 
como complemento à produção de rapadura e mel de engenho. Mesmo em con-
dições de expansão do mercado consumidor, os pequenos produtores nordestinos 
encontram limitações pela falta de instalações adequadas e baixa capacidade de 
acessar mercados mais dinâmicos.

Já o segmento produtor de cachaça industrial possui parque tecnológico 
moderno e utiliza tecnologia de ponta. As maiores empresas da região geralmente 
são também padronizadoras, algumas adquirem a produção de outras empresas 
menores, engarrafam e distribuem o produto.

O Estado de Pernambuco é o maior produtor de cachaça do Nordeste, se-
guido pelo Ceará. A liderança desses dois Estados está diretamente relacionada 
ao sistema produtivo utilizado que é o industrial. Nos demais Estados nordestinos, 
predomina a produção de cachaça artesanal.

O segmento produtor de cachaça artesanal na área estudada é marcado pela 
obsolescência do seu maquinário (a idade média é superior a 20 anos), ausência 
de manutenção, baixa produtividade em campo (média de 40 toneladas de cana 
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por hectare) e desenvolvida por pequenos produtores. Encontramos nessa área, 
produção oriunda de duas rotas tecnológicas: artesanal e industrial. Apesar dessa 
visão panorâmica, existem especificidades regionais.

No Estado do Ceará, a produção de cachaça é diversificada, existindo um 
pólo produtor na Serra da Ibiapaba, que possui tradição em processar cachaça 
artesanal, e outro na Região do Cariri, produtor de cachaça industrial. Há produção 
ainda no Maciço de Baturité e no Vale Curu-Paraipaba. A região metropolitana de 
Fortaleza é caracterizada pelo domínio da tecnologia, onde estão localizadas as 
engarrafadoras e os laboratórios de controle de qualidade da Ypioca e da Colonial, 
marcas produzidas industrialmente e que dominam o mercado cearense.

A Ypioca é a mais tradicional empresa de aguardente brasileira. Fundada 
em 1847, atualmente produz cachaça em cinco fábricas distribuídas no Ceará 
(Pindoretama, Acarape, Paraipaba e Ubajara) e Rio Grande do Norte (Ceará 
Mirim), sendo a única grande fabricante de cachaça no Nordeste com 100% da 
produção de cachaça proveniente de suas próprias destilarias (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA..., 2007).

A empresa utiliza as mais modernas técnicas agrícolas, tais como: seleção 
de sementes, fertiirrigação, colheitadeiras mecânicas, sistema de irrigação por 
pivô central e gotejamento subterrâneo. A Ypioca utiliza parte do bagaço da cana 
para produção de embalagens de papel e papelão, que são utilizadas pelo grupo 
e comercializadas para terceiros. A empresa comercializa parte da sua produção 
em garrafas revestidas com embalagens artesanais de palha de carnaúba, o que 
representa uma importante fonte de ocupação e renda no Estado do Ceará, 
principalmente na periferia de Fortaleza e nas regiões de ocorrência de carnau-
bais. A embalagem empresta ao produto uma aparência artesanal, mesmo sendo 
produzida industrialmente.

Em Triunfo-PE existe outro exemplo de economia de aglomeração onde uma 
empresa produtora de cachaça artesanal agrega valor ao produto diversificando a 
embalagem, revestindo a garrafa com decoração própria e colocando em estojos 
feitos de palha de banana, numa técnica desenvolvida e repassada a artesãos locais, 
gerando empregos no seu entorno.

Grande parte da cachaça produzida na região da Serra da Ibiapaba-CE é 
considerada de baixa qualidade, ou seja, sem graduação alcoólica padronizada, 
higienização básica, controle de brix e pH do caldo, com acentuado teor de cobre, 
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furfurol, metanol, cetonas e aldeídos. A cachaça de qualidade representa apenas 
10% do volume total produzido. Na região, é tradicional também a produção de 
rapadura e açúcar mascavo. Existe certa especialização da produção por município, 
provocada pelas características do solo e da existência de unidades produtivas 
demandantes de matéria-prima. São Benedito, Ubajara e Ibiapina, por exemplo, 
têm tradição de produzir rapadura de melhor qualidade e se situam mais próximas 
da Usina de álcool e do engenho arrendado para a Ypioca; portanto, os produtores 
destes municípios produzem rapadura ou são fornecedores de cana. Carnaubal e 
Viçosa localizam-se mais distantes daquelas empresas e, segundo os produtores da 
região, as características dos solos não são favoráveis à produção de rapadura de 
boa qualidade. Isso justifica o maior direcionamento para produção de cachaça.

Os municípios de Viçosa do Ceará e Carnaubal possuem a maior concentração 
de unidades produtivas da Serra da Ibiapaba, sendo Viçosa o município mais tradi-
cional na atividade. Estima-se que a região possua cerca de 160 alambiques, dos 
quais 80 em Viçosa. Em Carnaubal, existe um grupo de 13 produtores situados na 
comunidade de São Vicente que fabricam cachaça de boa qualidade. Os engenhos 
do município possuem melhores condições de infra-estrutura que os de Viçosa.

O Cariri cearense é tradicional produtor de cana-de-açúcar desde o período 
colonial, beneficiado pelas condições edafoclimáticas da região. Nesse contexto, 
pode-se observar forte presença de agroindústrias de derivados da cana-de-açúcar 
como aguardente, açúcar e rapadura.

De acordo com o Projeto Renova Cana Cariri (2005), realizado pela Secre-
taria da Agricultura e Pecuária (Seagri), Instituto Agropolo do Ceará, Empresa 
de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce) e Associação dos 
Plantadores de Cana do Cariri, o setor produtor de cana-de-açúcar do Cariri 
possui o seguinte perfil:

• Os municípios de Barbalha, Crato e Missão Velha possuem mais de 80% 
da área plantada com cana-de-açúcar no Cariri (Tabela 1);

• Não possui assistência técnica;

• Capacidade instalada na região é de 605 mil toneladas (açúcar, álcool, 
aguardente, rapadura e açúcar mascavo); a principal usina da região, 
que demandava mais de 80% da produção de cana, está fechada; dessa 
forma, há excesso de oferta, o que provoca queda do preço da cana;
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• Canavial antigo, com mais de 20 anos;

• Variedades de cana-de-açúcar de baixa produtividade (43 toneladas por 
hectare/ano em média);

• Elevadas perdas nos engenhos (mais de 25% de caldo na moenda);

• Preço médio pago por tonelada de cana-de-açúcar baixo (conseqüência 
do excedente de oferta);

• Em 2004, existiam na região do Cariri cearense 651 produtores com 
área total de 3.391,00 hectares plantados com cana-de-açúcar em 13 
municípios; cada produtor cultiva em média 5,21 hectares (aqui incluídos 
média geral dos produtores de rapadura, cana-de-açúcar, cachaça, alfenim 
e demais derivados);

• Existem cerca de 23 engenhos produtores de rapadura e açúcar mascavo, 
com capacidade de moagem de 20 mil toneladas de cana-de-açúcar por 
ano; estão localizados nos municípios de Barbalha, Missão Velha, Crato, 
Juazeiro do Norte e Jardim;

• As principais usinas produtoras de aguardente estão localizadas em Crato 
e Barbalha. São elas: Usina Acimbel, com capacidade de moagem de 40 
mil toneladas/ano; Usina Brigadeira, com capacidade de moagem de 30 
mil toneladas/ano; e Usina Estrela com capacidade de moagem de 15 
mil toneladas/ano.

Em Pernambuco, predomina a produção de cachaça pelo processo industrial, 
existindo cerca de 31 municípios produtores concentrados na Zona da Mata 
e Agreste pernambucano, com destaque para o município de Vitória de Santo 
Antão, região onde se localiza a Pitu, uma das maiores empresas engarrafadoras 
de cachaça do país. Outras grandes engarrafadoras existentes no estado são a 
Miller e a Carvalheira. No entanto, em termos absolutos predominam no Estado 
os micro e pequenos produtores.

Apesar da predominância da produção de cachaça de coluna, há no estado 
um pequeno número de produtores de cachaça artesanal que utilizam alambique de 
cobre para a destilação. Estas unidades produtivas estão localizadas principalmente 
na região de Triunpho, entre as quais se podem citar: Caninha da Serra, Triunfo, São 
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Saruê e Água Doce. Essa região é tradicional produtora de rapadura. Localiza-se 
aí a cachaça Triumpho4, primeira cachaça nordestina certificada pelo Inmetro5.

Tabela 1 – Relação de Municípios e Área Plantada com 
Cana-de-Açúcar em 2004 no Cariri/CE

Município Área (ha) %

Barbalha 1.500 ��,2

Missão Velha 1.100 32,�

Crato �38 12,9

Abaiara 80 2,36

Aurora 77,5 2,29

Barro 55,5 1,6�

Juazeiro do Norte �2 1,2�

Milagres 30 0,88

Mauriti 20 0,59

Caririaçu 20 0,59

Brejo Santo 15 0,��

Porteiras 8 0,2�

Jati 5 0,15

Total 3.391 100

Fonte: Renova Cana Cariri (2005).

Na Zona da Mata, existem poucos alambiques. Nessa região, predominam 
as usinas de açúcar, destilarias de álcool e unidades produtivas que produzem 
cachaça de coluna, que é comercializada para as grandes engarrafadoras. No 
município de Vitória de Santo Antão existe um grande número de produtores de 
cachaça em volta da engarrafadora Pitu.

A produção de açúcar e álcool no estado tem exercido forte influência sobre 
o setor produtivo da cachaça, visto que os produtores de álcool podem facilmente 
passar a produzir cachaça sem a necessidade de investimentos.

�   Ver Apêndice B.
5  Atualmente, outras 07 marcas de cachaças brasileiras têm essa certificação: Prosa e Viola (MG); Terra de 

Minas (MG); Bento Albino Prata (RS), Casa Bucco Envelhecido (RS); Weber Haus Ouro (RS) e Weber Haus 
Prata (RS); Engenho Tamanduá (SP).
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A Zona da Mata da Paraíba já foi tradicional na produção de cachaça e rapa-
dura, mas, atualmente, quase não existem produtores de rapadura na região e os 
produtores de cachaça também são poucos, predominando as usinas de açúcar 
e destilarias de álcool.

Na Paraíba, predomina a produção de cachaça artesanal, concentrada 
no Brejo paraibano que possui o maior número de municípios e de engenhos 
produtores de cachaça e rapadura no Estado (SEBRAE, 2005; ASSOCIAÇÃO 
PARAIBANA..., 1997). A atividade é o principal suporte socioeconômico para os 
municípios produtores na geração de emprego e renda, pois absorve um grande 
contingente de mão-de-obra operacional, notadamente a familiar (ASSOCIAÇÃO 
PARAIBANA..., 1997).

A instalação de usinas na região do Brejo paraibano a partir da década de 
1950 provocou a paralisação de muitos engenhos. Com o advento do Proálcool 
na década de 1970, as usinas passaram a exercer uma forte pressão sobre as 
propriedades que cultivavam cana-de-açúcar.

Atualmente, a produção de rapadura vem perdendo importância na região do 
Brejo paraibano. Muitos produtores não acreditam na viabilidade econômica da sua 
produção, motivo indicado pelos entrevistados para a maior produção de cachaça na 
região. Para se ter uma idéia, com 1.000 litros de caldo de cana, podem-se produzir 
100 litros de cachaça, em média, ou uma carga de rapadura. Sendo que uma carga 
de rapadura é comercializada a R$ 50,00, enquanto 100 litros de cachaça podem 
render de R$ 70,00 a R$ 120,00, considerando o preço de cachaça a granel (R$ 
0,70 a R$ 1,20 por litro). Isso sem considerar a cachaça de melhor qualidade, 
comercializada já engarrafada, com preço superior a R$ 6,00 o litro.

A produção anual de cachaça da Paraíba está estimada em 26 milhões de 
litros, equivalente a apenas 1,7% da produção nacional. A maior parte da produção 
do estado é proveniente de produtores mais estruturados.

O governo do estado vem, tentando organizar o setor para a exportação. 
No entanto, existem muitas dificuldades, pois os produtores não possuem cultura 
cooperativista, e individualmente, não têm volume de produção nem regularidade 
de oferta para atender ao mercado externo.

Em Minas Gerais, o setor produtivo da cachaça está passando por uma 
profunda revisão de seus conceitos, sendo o estado cujo setor apresenta o maior 
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nível de modernização e o maior número de marcas registradas do país (SEBRAE, 
2005). Predomina em Minas Gerais a produção de cachaça artesanal.

São apontados como fatores que explicam, em parte, a diferenciação da 
cachaça mineira com relação ao restante do Brasil: i) O diagnóstico da cachaça 
realizado em 1982 pelo Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais 
(INDI), considerado o primeiro movimento de valorização da cachaça; ii) A criação 
do Programa Mineiro de Incentivo à produção de Cachaça de Qualidade (Pró-Ca-
chaça), que se propunha a reestruturar o agronegócio da cachaça de alambique; 
e iii) A abertura da economia brasileira, que possibilitou a divulgação do produto 
no exterior (RODAS, 2005).

Segundo dados de 2004 do Sebrae/MG, existem em Minas Gerais cerca de 
8.400 unidades de produção de cachaça artesanal distribuídas em 66 microrre-
giões. Apesar de o Estado apresentar o maior desenvolvimento do setor no país, 
também existe um grande nível de informalidade. Estima-se que apenas 800 
unidades produtivas de cachaça sejam legalizadas.

Minas Gerais é o Estado brasileiro que apresenta as principais experiências 
de cooperação no país. Foi em Minas que ocorreram os primeiros movimentos 
de organização no início da década de 1980, através do programa de apoio à 
pequena e à média indústria de cachaça de alambique desenvolvido pelo INDI 
(Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais), a partir do qual foi 
criada em 1988 a Associação Mineira dos Produtores de Aguardente de Qua-
lidade (Ampaq)6 (RODAS, 2005). De acordo com o Sebrae (2005), a Ampaq 
foi a primeira associação de produtores de cachaça do país: criada com trinta 
produtores, conta atualmente com mais de 500 associados, destacando-se pelas 
ações de modernização do setor e por sua capacidade de articulação.

A cidade de Salinas-MG é referência na produção estadual e nacional de cachaça, 
sendo a principal atividade da região. Possui como diferencial, em relação às demais 
regiões produtoras, o fato de possuir o maior índice de empresas registradas.

A região passou a ter visibilidade e fama com a marca Havana e depois com 
a Seleta. O maior desenvolvimento do setor ocorreu a partir de 2003, quando os 

6  Originalmente, a Ampaq denominava-se “Associação dos Produtores de Aguardente de Qualidade”. Com 
o Decreto Lei n° 2.314 de 1997, que reconheceu legalmente o termo cachaça, o nome da instituição foi 
adequado para “Associação dos Produtores de Cachaça de Qualidade”, ainda que com a manutenção da sigla 
Ampaq.
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produtores de cachaça passaram a adotar um caráter mais profissional. Na micror-
região de Salinas7, observa-se a existência de praticamente todo o arranjo produtivo 
da cachaça: a produção da cana, fabricação da cachaça, engarrafamento, comercia-
lização, centros de pesquisa (com a existência inclusive de um curso de graduação 
e especialização Lato Sensu8), fornecedores de insumos (dornas, máquinas para 
engarrafamento e alambiques). Faltam nessa Região apenas empresas produtoras de 
garrafas e caixas de papelão, que são adquiridas no Estado de São Paulo.

Fora da microrregião de Salinas, a situação do setor produtivo da cachaça no 
Norte de Minas é bem diferente, assemelhando-se à moda produtiva nas demais 
regiões analisadas: o nível de organização ainda é embrionário e a maior parte 
da cachaça produzida é comercializada a granel a atravessadores que geralmente 
levam o produto para o Estado da Bahia.

A região de Salinas possui 24 fábricas de cachaça individuais e sete estandar-
dizadoras9. A área plantada na última safra (2006/07) foi de 950ha. O volume de 
produção dos associados da Associação dos Produtores Artesanais de Cachaça de 
Salinas (Apacs) é em torno de 2 milhões de litros por ano, muito embora o volume 
comercializado seja maior, pois as estandardizadoras adquirem produto de outros 
municípios. O volume de produção da microrregião de Salinas é cerca de quatro 
milhões de litros de cachaça por safra. A quantidade produzida na região deverá 
dobrar até 2010 com a implantação de novos projetos de unidades semi-indus-
triais, tendo em vista que os produtores estão expandindo e modernizando suas 
unidades produtivas: dois dos maiores produtores da região estão industrializando 
o processo de moagem da cana e engarrafamento da cachaça, porém a destilação 
continuará a ser realizada em alambiques.

Salinas foi recentemente inserida no programa de apoio aos Arranjos Produti-
vos Locais do governo de Minas Gerais, formando o APL da Cachaça. Atualmente, 
o setor está trabalhando para viabilizar a indicação geográfica do município de 
Salinas para produção de cachaça.

Apesar de Salinas apresentar as melhores condições de produção e ser o 
município mais famoso na produção de cachaça da região, existe produção em todo 
o Norte de Minas. O município de Novorizonte, por exemplo, apesar de possuir 

7  A microrregião de Salinas envolve 17 municípios, entre eles Salinas.
8  Ver apêndice C.
9  Empresas que padronizam e envasam a cachaça.
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apenas 4.947 habitantes e uma área de 264km2 (IBGE, 2008a), concentra em 
seus domínios quatro das oito centrais de produção da Coopercachaça e a sede 
da famosa cachaça Havana10. Aproximadamente 20% da produção de cachaça da 
região de Salinas é oriunda desse município11, gerando algo em torno de 120 
empregos diretos e 360 indiretos12.

O município de Novorizonte possui cerca de 250 hectares implantados com 
cana-de-açúcar; apenas o projeto da Coopercachaça envolve 60 cooperados. Não 
existem grandes produtores no município, as propriedades têm tamanhos que 
variam entre 5 e 10ha por unidade produtiva.

Outro município que possui expressiva importância na produção de cachaça 
no Norte de Minas Gerais é Rio Pardo de Minas, onde existem aproximadamente 
200 pequenas fábricas desse produto, sendo que apenas 10 apresentam algum 
controle de qualidade. A maioria dos estabelecimentos de produção de cachaça 
é individual. Existem três pequenas unidades de engarrafamento de cachaça nes-
se município, sendo duas individuais e uma comunitária, financiada pelo Pronaf 
Infra-estrutura.

No Estado da Bahia, a gênese da produção de cachaça e rapadura data de 
meados do século XIX, sendo a produção de derivados de cana pulverizada por 
todo o Estado distribuída em 13 pólos:

1. Pólo Nazaré – Nazaré, Aratuípe, Dom Macedo Costa, Jaguaripe, Con-
ceição do Almeida, Muniz Ferreira, Santo Antônio de Jesus e São Felipe;

2. Pólo Itaquara – Itaquara, Itiruçu, Jaguaquara, Jiquiriçá, Mutuípe, Lage, 
Maracás, São Miguel das Matas, Ubaíra, Santa Inês;

3. Pólo Itabuna – Itabuna, Ilhéus, Ibicaraí e Floresta Azul;

4. Pólo Vitória da Conquista – Vitória da Conquista, Barra da Choça, Boa 
Nova, Dário Meira, Ibicuí, Iguaí, Itaju do Colônia, Planalto e Poções;

10  Em virtude de litígio judicial, a Cachaça Havana atualmente é produzida como Anísio Santiago, nome de seu 
fundador, falecido em dezembro de 2002. O processo tramita no Supremo Tribunal Federal e se encontra 
em sua fase final (ver Apêndice D).

11  A produção de cachaça na região de Salinas é estimada, no ano de 2006, em 3 milhões de litros, com 
tendência a elevação para 4 milhões de litros em 2007, com a entrada em funcionamento de um alambique 
em Novorizonte com capacidade de produção estimada em 1 milhão de litros por ano.

12  A média da região aponta que cada 10.000 litros de cachaça fabricada gera 02 empregos diretos e mais 03 
indiretos.
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5. Pólo Itarantim – Boa Nova, Caatiba, Dário Meira, Encruzilhada, Firmino 
Alves, Itarantim, Itororó, Maiquinique, Nova Canaã e Ribeirão do Largo. Tradicional 
produtor de cachaça no Estado, tendo o seu produto conseguido reconhecimento 
nacional através de ações importantes do governo da Bahia, da Associação dos 
Produtores de Aguardente Artesanal de Qualidade de Itarantim (Apaqui) e do 
Sebrae. A produção de cana-de-açúcar, apesar de não possuir importância eco-
nômica na pauta de produção local, é bem difundida para a alimentação animal, 
já que a bovinocultura de corte e de leite consiste em importantes atividades para 
o Produto Interno Bruto (PIB) regional;

6. Pólo Porto Seguro – Porto Seguro, Eunápolis, Itanhém, Itapebi, Jucuruçu, 
Itamaraju, Lajedão, Medeiros Neto, Nova Viçosa, Santa Cruz Cabrália e Teixeira 
de Freitas;

7. Pólo Piripá – Condeúba, Cordeiros, Piripá e Tremedal. Tal como Itarantim, 
o pólo de Piripá é tradicional produtor de cachaça, com reconhecimento nacional 
por sua qualidade. O desenvolvimento da cana-de-açúcar foi impulsionador e es-
timulador do desenvolvimento da bovinocultura: as pontas da planta, o bagaço e 
o vinhoto são destinados à alimentação animal em épocas de estiagem; o esterco 
animal serve de adubo para o canavial;

8. Pólo Caetité – Caetité, Caculé, Igaporã, Dom Basílio, Érico Cardoso, 
Livramento de Nossa Senhora, Paramirim e Rio do Pires, Brumado, Jacaraci, Licínio 
de Almeida, Riacho de Santana; Rio de Contas. Sem muita tradição na cultura da 
cana, esta se viabiliza através da associação com outras atividades (frutas, algo-
dão, mamona, milho, feijão, mandioca, alho, abelhas, bovinos, ovinos, caprinos 
e extrativos), ocupando a força de trabalho na entressafra e alimentando animais 
nos picos de estiagem;

9. Pólo Abaíra – Abaíra, Ibicoara, Jussiape, Mucugê e Piatã;

10. Pólo Lençóis – Lençóis, Utinga, Wagner, Iraquara, Souto Soares, Palmei-
ras, Bonito e Seabra;

11. Pólo Santana – Santana, Brejolândia, Canápolis, Coribe, Correntina, Jabo-
randi, Santa Maria da Vitória, São Félix do Coribe, Bom Jesus da Lapa, Paratinga, 
Serra Dourada, Tabocas do Brejo Velho. A produção de derivados de cana em 
Santana é secular, ocorrendo de forma predominantemente familiar, quase inexis-
tindo a mão-de-obra externa. Produção caracterizada pela forma rudimentar de 
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trabalho (equipamentos antigos, falta de higiene, condições insalubres de trabalho), 
baixa qualidade dos produtos e baixo valor agregado. A partir do ano de 1995, 
houve um incremento significativo na qualidade com a criação da Associação dos 
Produtores de Cana-de-Açúcar e Derivados do Município de Santana (Aprocads) 
e da Associação dos Produtores de Cana-de-Açúcar e Derivados do Município de 
Santana (Coopsantana). O apoio da Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração 
do Estado da Bahia (SICM) foi de fundamental importância para o surgimento de 
tais associações. A partir daí, surgiu apoio de consultores colombianos especialistas 
em rapadura e técnicos da Associação Mineira dos Produtores de Aguardente de 
Qualidade (Ampaq);

12. Pólo Barra – Barra, Brotas de Macaúbas, Buritirama, Ipupiara, Ma-
caúbas e Oliveira dos Brejinhos. Tradicional produtor de cachaça e rapadura, é 
o município de Barra aquele que concentra o maior número de produtores em 
todo o Estado da Bahia: aproximadamente 1.000 produtores locais (SEBRAE, 
2007). Caracterizando-se pela pequena produção e cultivada em áreas de brejo 
(daí a denominação de cachaça “brejeira”), as condições de higiene são precárias 
e o processo de fabricação rudimentar, com baixa produtividade média e custos 
elevados de produção;

13. Pólo Barreiras – Barreiras, Cristópolis, Catolândia, Cotegipe, Riachão 
das Neves, Santa Rita de Cássia e São Desidério, tradicional pólo produtor de 
cachaça e rapadura da Bahia. O município de Barreiras sofreu, a partir da década 
de 80 do século XX, com a abertura das fronteiras agrícolas do oeste do Estado, 
a “invasão” da grande propriedade e de agroindústrias, com predomínio de um 
modelo de gestão profissional, particularmente nas áreas de cerrado, tais como 
esmagadoras de soja, beneficiadoras de algodão, beneficiadoras de café, packing-
house e outras. A pequena propriedade, produtora da cachaça e da rapadura 
resiste, porém, nas áreas de vales, com baixos níveis tecnológico, de organização 
da produção e de gerenciamento do negócio, apresentando um produto de baixa 
qualidade e baixo valor agregado.

Cada pólo possui a mesma especialização produtiva e, portanto, interesses 
convergentes. Essas aglomerações têm como objetivos implementar certificação do 
selo do Inmetro, estabelecer parcerias para distribuição em conjunto das marcas 
e criação de uma Central de Negócios, através da qual os produtores poderão 
adquirir insumos e distribuir os produtos conjuntamente (BAHIA, 2006).
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Embora existam algumas unidades de produção de cachaça industrial na 
Bahia, a maior parte da produção é artesanal, predominando os micro e peque-
nos produtores. Observa-se no Estado um esforço de melhoria na tecnologia de 
produção.

Apesar da existência desses 13 pólos no Estado da Bahia, a Chapada Diaman-
tina é a região que possui a maior concentração de produtores de cachaça. Nessa 
Região, além da associação Apama13, existem diversas empresas individuais como 
a Tombadouro, Portal da Chapada, Poço da Pedra e Serra das Almas (primeiro 
produtor de cachaça orgânica do país, que, juntamente com mais 30 produtores, 
conseguiu certificação orgânica para seus produtos, dentre eles a cachaça).

Na Chapada Diamantina, a cidade de Abaíra é a que tem conquistado fama 
nacional pela produção de cachaça de qualidade, sendo a produção de cachaça a 
base da economia da região. O nível tecnológico dos produtores da região de Abaíra, 
porém, é baixo, a atividade é tradicional, o sistema produtivo é passado de geração 
em geração, existindo ainda engenhos que funcionam com carro de boi.

No Piauí, dentre as inúmeras atividades desenvolvidas pelos empreendimen-
tos rurais, é cultivada a cana-de-açúcar em áreas férteis, úmidas e irrigadas, para 
atender às necessidades das indústrias de rapadura e aguardente.

Segundo Lima (2006), tem ocorrido crescimento da atividade de produção 
da cachaça no Piauí, o qual conta atualmente com 22 marcas registradas no 
Ministério da Agricultura. De acordo com Magalhães (2006), o Estado possui 
260 alambiques que produzem 2,5 milhões de litros por safra. Cerca de 90% da 
produção são consumidos e comercializados dentro do próprio Estado. Os 10% 
restantes são distribuídos para os outros Estados da região Nordeste (MAGA-
LHÃES, 2006).

As cidades que concentram o maior número de produtores são: Palmeira 
do Piauí (a 600km de Teresina, região Sul do Estado, que reúne 60 produtores), 
Inhuma, Barro Duro, José de Freitas e Castelo do Piauí, onde se localizam as 
cinco maiores fábricas do Estado: Mangueira, Beija-Flor, Castelense, Xodozinha 
e Mineirinha (MAGALHÃES, 2006; LIMA, 2006). No município de Inhuma, 
existem pequenos produtores de cachaça e rapadura principalmente. A maioria 
trabalha artesanalmente.

13  Ver Apêndice E.
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No Maranhão, na região do Médio Mearim, existe exploração ainda 
insipiente de cana-de-açúcar destinada, na grande maioria, à produção de 
cachaça artesanal. Lago dos Rodrigues é o município de reconhecida tradição 
na atividade.

Predomina no Estado a produção de cachaça artesanal com pequena ca-
pacidade de processamento em torno de 10.000 litros/por safra. A área média 
implantada com cana por produtor é de até 15 hectares. A moagem ocorre du-
rante 6 meses em média. O preço do produto gira em torno de R$ 1,50/litro.

No Espírito Santo, os primeiros engenhos de cana-de-açúcar surgiram no 
município de São Mateus (RANGEL, 2006). Atualmente, a produção se con-São Mateus (RANGEL, 2006). Atualmente, a produção se con-
centra nas regiões de Cachoeiro do Itapemirim, Castelo, São Roque do Canaãregiões de Cachoeiro do Itapemirim, Castelo, São Roque do Canaã 
e Nova Venécia. Apenas este último município está dentro da área de atuação 
do Banco do Nordeste do Brasil (BNB).

Segundo Rangel (2006), a cultura da cana-de-açúcar se expandiu no Estado 
na década de 1970 com a criação do programa Proálcool, o que contribuiu 
para o aumento da produção de cachaça. No entanto, os produtores não de-
tinham conhecimento técnico, o que resultou em produtos de baixa qualidade 
produzidos em pequenos alambiques..

Somente a partir de 1998, o setor produtivo da cachaça do Espírito 
Santo começou a se organizar, inicialmente nas regiões Centro-sul do Estado, 
estendendo-se para o Norte e mais tarde para o Noroeste. O pequeno volume 
de produção individual dos alambiques e proliferação da venda de aguardente 
industrial são citados por Rangel (2006) como motivos que levaram à organi-
zação dos produtores.

De acordo com Sebrae (2006), existe no Espírito Santo cerca de duzentas 
empresas engarrafadoras ou padronizadoras de cachaça registradas no Ministério 
da Agricultura. O Sebrae estima que, em 2001, havia cerca de 300 produtores 
de cachaça instalados nas regiões de Cachoeiro do Itapemirim, Castelo, São 
Roque do Canaã e Nova Venécia. São produzidos cerca de 20 milhões de litros 
de cachaça por ano no Estado.

Atualmente, o Sebrae/ES, em parceria com outras instituições, desenvolve 
ações com o objetivo de valorizar e qualificar o produtor, seja no aspecto ge-
rencial, seja no tecnológico. Estas ações buscam ampliar e consolidar mercados,  
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desenvolver a capacidade técnica, empreendedora e gerencial dos produtores, 
modernizar, fortalecer e expandir o associativismo e, assim, desenvolver os 
arranjos produtivos da cachaça capixaba (SEBRAE, 2007).

Em Alagoas, a cadeia produtiva de derivados de cana-de-açúcar (rapadura, 
batida, mel de engenho, alfenim e açúcar mascavo) envolve pequenas e médias 
unidades produtivas. Segundo Costa et al. (2005), atualmente, existem em Ala-
goas apenas oito engenhos que produzem cachaça, mas há um grande número 
de unidades produtivas em estado de fogo morto (desativado). Diferente do que 
ocorre no Estado da Paraíba, em Alagoas, os engenhos produtores de cachaça 
estão concentrados na Zona da Mata. Dos oito existentes no Estado, sete estão 
localizados nessa região (nos municípios de Caruripe, Teotônio Vilela, Marechal 
Deodoro, Novo Lino, Joaquim Gomes, Colônia Leopoldina e Porto Calvo). Na 
região do Brejo Alagoano, atualmente, existe somente um engenho produzindo 
cachaça, localizado no município de Água Branca, que o faz juntamente com 
outros derivados de cana.

O Estado do Rio Grande do Norte possui uma grande área com cana-de-
açúcar destinada principalmente à produção de açúcar e álcool. No entanto, 
o grande volume de matéria-prima tem impulsionado o crescimento do setor 
produtivo de cachaça, com reativação de antigos alambiques e instalação de 
novas unidades produtivas.

A produção de cachaça se dá principalmente nos municípios de Goiânia, 
Parnamirim, São José do Mipibu, Caicó e Pureza, onde está localizada também 
a unidade produtiva mais moderna da Ypioca. O Estado conta com oito alam-
biques, que respondem pela produção de nove marcas da bebida, incluindo 
o licor Gabriela, Cravo & Canela (uma espécie de batida fina, com 21% de 
volume de álcool, que leva em sua composição cravo e canela). A Associação 
dos Produtores de Cachaça do Rio Grande do Norte estima em cerca de meio 
milhão de litros anuais a produção de aguardente de alambique no Estado 
(DEMANDA..., 2007).

Os produtores potiguares estão começando a se organizar no sentido de 
fortalecer o setor. Recentemente, foi criada a Associação de Produtores Cachaça 
Artesanal de Qualidade do Rio Grande do Norte. O segmento mais estrutura-
do consegue comercializar seu produto em Brasília e São Paulo. Estão sendo 
envidados esforços no sentido de atingir o mercado externo.
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1.3.2 – Caracterização do produtor

Os produtores de cachaça do Nordeste, Norte de Minas Gerais e Norte do 
Espírito Santo são predominantemente pequenos e se encontram descapitalizados. 
Normalmente, são pessoas de baixa escolaridade e o sistema produtivo é baseado 
na tradição familiar.

Em termos de número de estabelecimentos predomina no Nordeste a pro-
dução de cachaça de alambique. Apenas nos Estados de Pernambuco e Ceará, 
há predominância de cachaça industrial, caracterizada pela destilação em colunas 
de aço inox, utilização de fermento industrial no processo produtivo e grandes 
propriedades.

Na Serra da Ibiapaba–CE, onde há tradição na produção de cachaça de alam-
bique, a exceção é o Engenho São Francisco, localizado no município de Ubajara 
e arrendado para a Ypioca, o qual produz cachaça industrial com maquinário de 
alta tecnologia. Emprega 35 funcionários por seis meses ao ano e produz cerca 
de 1.200.000 l/mês (LIMA, 2006). Diferente do que ocorre no Estado de Per-
nambuco com a Pitu e outras engarrafadoras do Cariri cearense, o Engenho São 
Francisco não compra cachaça dos produtores circunvizinhos. Adquire apenas a 
cana-de-açúcar da região para produção própria do destilado e, dessa forma, não 
interfere na formação de preço da cachaça de alambique.

Em algumas regiões produtoras, como o Norte do Espírito Santo, Salinas e 
Abaíra, parte dos produtores de cachaça optou por produzir cachaça de qualidade 
para um consumidor mais refinado. Mesmo nessas regiões, existe um percentual 
considerável de produção de cachaça de qualidade inferior, mais fácil e rápida de 
ser comercializada.

Os pequenos produtores, que utilizam mão-de-obra familiar, por via de 
regra, não separam as partes da cachaça e não realizam tratos culturais na cana-
de-açúcar, sendo, por isso, o custo de produção muito inferior ao da produção 
de cachaça de qualidade. Em se tratando de bebida industrial, não há a separação 
de partes, como ocorre em alguns alambiques, sendo que as destilarias realizam 
a bidestilação.

As unidades produtoras de cachaça de alambique (artesanal) geralmente são 
antigas, passadas através de gerações. A atividade figura como principal fonte de 
renda familiar, mas é complementada com a produção de feijão, milho, mandioca, 
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leite e frutas. No Norte de Minas e no Estado da Bahia existe forte vinculação da 
produção de cachaça à pecuária, servindo de complemento e sendo complemen-
tada por esta. O “olho” da cana e parte do bagaço são utilizados na alimentação 
de bovinos; o restante do bagaço da cana juntamente com o esterco é empregado 
como adubo no canavial. Em algumas regiões, o vinhoto é oferecido ao gado, 
muito embora careça de estudos para verificar o impacto no organismo animal, 
visto que é altamente concentrador de álcool.

A área média plantada com cana por produtor varia entre 2 a 5 hectares. 
Nas regiões onde a atividade apresenta menor dinamismo, o volume médio de 
produção por produtor é de até 10 mil litros por safra.

Os pequenos e médios produtores de cachaça industrial possuem área plan-
tada e produção de cachaça relativamente grande, quando comparada aos médios 
produtores de cachaça de alambique. É o caso de Pernambuco e Cariri cearense. 
O pequeno produtor do Estado de Pernambuco é mais estruturado do que o de 
outras regiões produtoras do Nordeste. A escala de produção é em média de 
100.000 litros por safra e, no Cariri cearense, a área média destinada ao plantio 
da cana equivale a 40 hectares.

Na região de Salinas/MG, os pequenos produtores também possuem uma 
condição diferenciada com relação aos demais produtores de cachaça de alambique 
do Nordeste, Norte de Minas e Norte do Espírito Santo: são mais estruturados, 
estão organizados e produzem individualmente uma média de 20 mil litros por 
safra.

Em Alagoas, apesar de predominarem os pequenos produtores, com produ-
ção anual entre 15.000 a 42.000 litros, as propriedades em geral são grandes e 
médias, cujas áreas variam entre 20 e 1.300 hectares; isso porque os produtores 
de cachaça dessa região geralmente são também fornecedores de cana-de-açúcar 
para as usinas de açúcar e álcool do Estado. Também é comum o arrendamento 
da área para as grandes empresas. Somente pequena parte do canavial é destinada 
à produção de cachaça e esta não oferece concorrência para as usinas, pois se 
destina a mercados diferentes e, além disso, demanda pouca matéria-prima.

No Norte do Espírito Santo, a produção de cachaça de alambique por produ-
tor varia de 10.000 até 100.000 litros/ano. Os produtores de cachaça industrial 
fabricam até 15.000 litros/dia, o que, dependendo do período de moagem, pode 
chegar a mais de dois milhões de litros por ano (SEBRAE, 2007; SEBRAE, 2006). 
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A produção anual do Estado chega a 20 milhões de litros em 350 alambiques, 
gerando cerca de cinco mil empregos diretos.

Na Bahia, os únicos grandes produtores estão localizados na região de Itai-
nhém, com produção média de 250 mil litros/safra por produtor. Existe produção 
de cachaça em quase todo o Estado, mas uma das principais regiões produtoras de 
cachaça da Bahia é Abaíra, cuja atividade possui grande importância socioeconô-
mica, sendo que a própria cidade de Abaíra nasceu com a produção de cachaça. 
Em 2003, a microrregião, que abrange cinco municípios, possuía cerca de 180 
alambiques, sendo que o município de Abaíra é responsável por 60% da produção 
de cachaça da microrregião. Em todo o Estado, existem aproximadamente 7 mil 
estabelecimentos produtores de cachaça de alambique, ocupando 35 mil pessoas 
diretamente e cerca de 50 mil de forma indireta, em sua maioria mão-de-obra 
familiar. Visualiza-se, assim, além da importância econômica, grande importância 
social que o setor carrega, enquanto fonte de renda, para um contingente amplo 
de pessoas.

A atividade é exercida em sua maioria de forma ilegal, não havendo o re-
gistro de marcas para comercialização. Um dos fatores apontados como causa 
da informalidade no Estado é a elevada carga tributária imposta aos pequenos 
produtores de cachaça.

No Estado da Bahia, a produção média anual de cachaça gira em torno de 60 
milhões de litros, dos quais apenas 500 mil litros são legalizados e considerados 
produtores artesanais, ou seja, apenas 0,8% do total da produção.

Em Salinas, ao contrário do que ocorre nas demais regiões produtoras, o 
nível de informalidade é baixo. Existem 47 marcas registradas e mesmo os pro-
dutores informais produzem cachaça de qualidade, sendo comercializada para as 
estandardizadoras/engarrafadoras. Os produtores da região estão adaptando as 
unidades agroindustriais conforme as exigências do Ministério da Agricultura. No 
restante do Norte de Minas Gerais, a situação se inverte: a maioria dos produtores 
é informal e de baixo nível tecnológico.

1.3.3 – Fatores de produção

A matéria-prima utilizada geralmente é cultivada pelo próprio produtor de 
cachaça. Alguns, porém, compram a cana-de-açúcar de terceiros, a um custo 
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equivalente que varia de R$ 30,00 por tonelada (região do Cariri) a R$ 60,00 
(Norte de Pernambuco). Na região do Cariri, o preço alcançou o pico de R$ 50,00 
por tonelada em 2006, atribuído à escassez de matéria-prima, ocasionada por 
forte seca ocorrida na região. Na negociação, normalmente, o custo com corte e 
transporte são arcados pelo comprador.

A produção de cachaça é um setor intensivo em mão-de-obra, principalmente 
para a produção agrícola, plantio e corte da cana, que são realizados de forma 
manual, dada a falta de recursos dos produtores e a dificuldade de mecanização 
em algumas regiões produtoras, a exemplo de Pernambuco e Paraíba onde o relevo 
é ondulado a fortemente ondulado. Uma unidade produtiva com capacidade de 
produção de 100.000 litros/ano emprega em média 24 pessoas, sendo 15 no 
campo e oito na produção de cachaça.

No Cariri cearense os engenhos empregam uma média de quatro trabalhadores 
por hectare na época da colheita, recebendo uma remuneração de R$ 15,00 por 
dia, com alimentação por conta do contratante. A produção de cachaça no Cariri 
cearense emprega (aí envolvidas as atividades de moagem, fermentação e desti-
lação) aproximadamente 1 trabalhador a cada 150 toneladas de cana processada, 
o que equivale a 18.000 litros em média. A remuneração se situa na faixa de R$ 
15,00 a R$ 18,00 por dia, também com alimentação por conta do contratante.

Na Zona da Mata pernambucana, cada unidade produtiva de médio porte 
gera em torno de 130 empregos diretos, em média 100 no campo e cerca de 
30 na indústria.

No Norte mineiro, a estimativa é que cada 10.000 litros de cachaça geram 
em torno de dois empregos diretos. Em Salinas, principal região produtora do 
Norte de Minas Gerais, a atividade gera aproximadamente 400 empregos diretos 
e cerca de 600 indiretos.

Na Bahia, as empresas formalizadas que representam 1% dos produtores de 
cachaça do Estado empregam em média dois funcionários com carteira assina-
da; para os demais trabalhadores, são feitos contratos temporários na época da 
colheita (média de 15 trabalhadores), recebendo uma diária aproximada de R$ 
16,00, incluindo alimentação. A função de alambiqueiro é a que perfaz a maior 
remuneração no setor: R$ 600,00 mensais em média. Para a produção da cachaça 
comum, é utilizada a mão-de-obra familiar, que é dividida entre outras atividades 
que o produtor exerce, a exemplo da pecuária.
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Estima-se que no Estado da Bahia existam cerca de 6.000 produtores de 
cachaça e rapadura. Considerando que cada engenho ou alambique utiliza pelo 
menos a mão-de-obra familiar, cinco pessoas, a atividade gera cerca de 30.000 
empregos diretos. O período de produção de cachaça no Estado começa em julho 
e se estende até novembro, coincidindo com o período de moagem das usinas e 
destilarias de São Paulo. Essa questão, aliada à abertura das fronteiras agrícolas 
no Oeste baiano para o plantio de grãos e à maior remuneração ofertada no 
corte da cana e produção de álcool no interior paulista, tem provocado um forte 
movimento migratório para essas regiões, elevando o custo da mão-de-obra no 
interior baiano.

No Maranhão, em geral, o produtor de cachaça é também produtor de 
cana-de-açúcar. Um empreendimento com a capacidade de produção em torno 
de 10.000 litros (cerca de 12 hectares de cana-de-açúcar) emprega em média 10 
funcionários durante a moagem. Na maioria das propriedades do Estado, a mão-
de-obra do alambique é composta de cinco trabalhadores, sendo dois permanentes 
e três de natureza temporária (diaristas) (MESQUITA 2006). Também é comum 
a utilização de mão-de-obra familiar nos engenhos menores.

Além da importância na geração de renda, o período de colheita e moagem 
se concentra no segundo semestre do ano (entressafra das culturas de subsis-
tência) em todas as regiões produtoras do Nordeste, Norte de Minas e Norte 
do Espírito Santo. Dessa forma, a atividade apresenta grande importância social, 
pois o produtor rural possui uma atividade econômica durante todo o ano para 
o sustento da família. Complementar à renda, existe a pluriatividade, pois os 
produtores são envolvidos também na produção de gado bovino, caprino, ovino, 
além de alimentos outros.

Muitos produtores apontam um crescimento na dificuldade de contratar 
mão-de-obra com o devido registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), em virtude de resistência do trabalhador para assinar a carteira por medo 
de perder futuros benefícios governamentais, a exemplo da aposentadoria como 
agricultor.

Diante da forte intervenção do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 
através da Delegacia Regional do Trabalho (DRT), muitos produtores estão optando 
pelo contrato através do “Condomínio de Empregadores Rurais”. De acordo com 
Brito e Lopes (2001), condomínio ou consórcio de empregadores rurais é uma 
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união de produtores rurais que tem por objetivo recrutar, contratar e administrar 
a mão-de-obra empregada nas fazendas dos participantes desse grupo. Nessa 
forma de administração, o direito de propriedade é respeitado e os diferentes 
produtores responderão de forma solidária por todas as obrigações trabalhistas 
na proporção dos serviços utilizados.

O setor carece de estudos mais aprofundados acerca da variedade de cana 
mais apropriada para as diferentes condições edafoclimáticas das regiões produto-
ras. O processo de seleção da variedade ainda é baseado nos costumes regionais. 
Em Minas Gerais, por exemplo, os produtores ainda utilizam a variedade de cana 
antiga, a “Java” (oriunda da Ilha de Java na África, é cultivada no Brasil desde a 
época do descobrimento). Alguns se recusam a mudar de variedade, pois acreditam 
que vai modificar as características do produto.

O maquinário dos engenhos é bastante obsoleto (idade média acima de 20 
anos), apesar da existência de fornecedores no Estado de São Paulo ou no mu-
nicípio de Missão Velha, no Estado do Ceará. O alto investimento e o reduzido 
markup contribuem para a obsolescência do parque produtivo.

1.4 – Tecnologia

A maioria dos produtores de cachaça de alambique do Nordeste, Norte de 
Minas e Norte do Espírito Santo possui baixo nível tecnológico, com a utilização de 
equipamentos antigos (na sua maioria), deficiência de tratos culturais na produção 
vegetal da cana, tais como adubação, calagem, mensuração de produtividade, 
seleção de variedades/cultivares mais produtivas (há décadas vêm sendo utilizadas 
as mesmas variedades com mudas provenientes do próprio plantio de cana do 
produtor), moendas de baixo rendimento de extração; fermentação e armazenagem 
em ambientes e recipientes inadequados.

Na microrregião de Salinas, os engenhos estão sendo adequados conforme 
normas sanitárias e higiênicas aprovadas pelo Mapa. As dornas de fermentação são 
de aço inoxidável, as salas de fermentação são fechadas e parcialmente revestidas 
com azulejos. (Foto 16).

O sistema produtivo é passado de geração em geração, com poucas inova-
ções no tocante ao plantio, colheita, fermentação e destilação. O rendimento de 
extração do caldo da cana é baixo para a maioria dos produtores: em torno de 
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55%. A destilação acontece em alambiques de cobre, aquecidos por caldeiras, ou 
fogo direto (fornalha), mais comum na maioria das regiões produtoras. A maioria 
dos produtores ainda utiliza a lenha como fonte de energia para aquecimento do 
caldo, muito embora esteja sendo realizado um trabalho de conscientização para 
utilização do bagaço da cana como substituto.

O nível tecnológico usado pelos produtores de cachaça da Zona da Mata de 
Alagoas e de Salinas/MG é relativamente melhor do que os observados em outras 
regiões produtoras. Em Alagoas, as variedades de cana plantadas são mais recentes 
(muito embora tenham sido selecionadas para produção de açúcar e álcool), em 
alguns casos, já é utilizado o processo semi-industrial. As moendas são em sua 
maioria movidas a eletricidade e são utilizados arados mecânicos, tratores e outros 
equipamentos. Esse fato se deve em parte à influência das usinas produtoras de 
açúcar e álcool existentes na região, embora o plantio de cana para o suprimento 
dos engenhos geralmente não receba os mesmos tratos culturais que o canavial 
destinado às usinas.

A exemplo das usinas e destilarias, os produtores de cachaça da Zona da 
Mata Nordestina que possuem disponibilidade de água fazem irrigação de salvação 

Foto 16 – Sala de Fermentação Fechada, Cubas de Aço Inox
Fonte: Autores
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no canavial, pelo que está surgindo entre os maiores produtores a preocupação 
em preservar a vegetação em torno das nascentes e fontes de água.

A cachaça industrial é produzida com maior nível de tecnologia, de forma 
que os produtores conseguem também melhores níveis de rendimento de ex-
tração do caldo da cana e maior escala de produção. A cachaça é destilada em 
colunas de destilação de aço inox.

A produtividade média da cana é baixa em todas as regiões produtoras, varia 
entre 40 e 60 toneladas por hectare, e a produção de cachaça se concentra no 
período de menor precipitação pluviométrica. A baixa produtividade se deve ao 
baixo nível tecnológico utilizado (falta de variedades mais produtivas e de tratos 
culturais adequados), aliado às condições edafoclimáticas da região.

No Cariri cearense, as variedades de cana mais utilizadas são a Elias, a 
NSP 1406, a RB 72-454 e a RB 92-579, sendo que as duas últimas foram 
testadas pela Embrapa Algodão (campo experimental de Barbalha) e introduzidas 
na região através do Programa Renova Cana Cariri, implantado em 2005. Em 
Salinas, os produtores plantam a variedade Java. Em Pernambuco e Alagoas as 
variedades são as mesmas utilizadas pelas destilarias de açúcar e álcool. Nas 
demais regiões visitadas, os produtores não souberam informar o nome das 
variedades de cana que utilizam.

Na produção de cachaça de alambique, a maioria dos produtores ainda 
utiliza pé de cuba14 para promover a fermentação do caldo. Na Serra da Ibia-
paba/CE, os produtores usam farelo de arroz e milho na fase da fermentação. 
Na Paraíba muitos produtores usam colmos de cana com o mesmo fim.

A prática de envelhecimento não é comum na produção de cachaça de 
alambique de baixa qualidade, assim como o engarrafamento padronizado. A 
maioria dos produtores armazena o produto em bombonas plásticas15 (Foto 17). 
Somente os produtores de cachaça de qualidade fazem o envelhecimento da 
bebida em barril de madeira, na maioria dos casos de carvalho. Vale salientar que 
esses barris são provenientes da Europa e reutilizados, onde eram destinados 
ao envelhecimento de uísque, o que provavelmente altera as característica de 
cheiro e sabor do produto.

14  Acelerador do processo de fermentação da cana. Sua formulação varia de acordo com a região de plantio, 
podendo ser feita com fermento industrial, palha de milho, palha de arroz, dentre outros.

15  Recipiente plástico geralmente reutilizado, com capacidade para armazenamento de 70, 100 ou 200 litros, 
normalmente.
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Foi mencionada em entrevista a existência de uma técnica particular de 
envelhecimento da cachaça em 03 horas, porém o processo não foi detalhado. 
No campo da pesquisa, há um projeto financiado pelo Etene com recursos do 
Fundo de Desenvolvimento Científico Tecnológico do BNB (Fundeci), na qual 
pesquisadores da UFC utilizam extratos de madeiras aromáticas regionais para 
envelhecimento.

É comum ainda a realização da fermentação em recipientes plásticos, inade-
quados, pois, sendo o plástico um polímero e o álcool um solvente, dependendo 
do tipo de polímero, pode haver reações entre o álcool e o material da embalagem 
com o desenvolvimento de produtos tóxicos.

Parte do volume de cachaça de boa qualidade é envasada em garrafas 
reutilizadas de diversos tipos, cujo volume varia entre 690ml a 1.000ml, muito 
embora já exista uma garrafa padronizada e específica para cachaça “Cachaça 
do Brasil” de 700ml, que está sendo adotada pelos produtores e associações 
mais estruturados.

Foto 17 – Bombonas Plásticas Utilizadas para Armazenar e 
Transportar Cachaça de Baixa Qualidade Comercializada 
a Granel

Fonte: Autores
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Foto 18 – Utilização de Lenha em Engenho 
Produtor de Cachaça e Rapadura

Fonte: Autores

1.5 – Meio Ambiente

Grande parte dos produtores de cachaça artesanal ainda utiliza madeira como 
fonte de energia para aquecimento do caldo, o que pode representar um problema 
ambiental, se não houver reflorestamento (Foto 18). Esse é um problema difícil de 
ser resolvido, pois muitos produtores utilizam fogo direto (fornalha) nos alambi-
ques. Um dos fatores que contribuem para a resistência do produtor em substituir 
a lenha pelo bagaço de cana é o fato de a utilização do bagaço demandar maior 
volume de mão-de-obra, pois queima muito rápido nas fornalhas, requerendo 
reposição contínua. Para utilizar o bagaço como fonte de energia, os produtores 
de cachaça terão que substituir as fornalhas por caldeiras, que são equipamentos 
caros. O bagaço dessas unidades produtivas é então comercializado para a ali-
mentação animal ou é destinado para adubação do próprio canavial.

Na serra da Ibiapaba-CE, parte do bagaço de cana é comercializado para 
engenhos de rapadura; estes já o utilizam devido à dificuldade de conseguirem 
madeira. No Maranhão, além da lenha e bagaço de cana-de-açúcar, é utilizada a 
casca do coco babaçu, embora em menor escala. Na microrregião de Salinas, é 
grande o percentual de substituição da lenha pelo bagaço de cana, pois a maioria 
dos produtores já possui caldeira.
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O elevado consumo de água no processo produtivo da cachaça gera propor-
cionalmente um grande volume de efluentes líquidos, principalmente o vinhoto, que 
ainda não recebe tratamento adequado, sendo que a maioria dos produtores lança 
o resíduo diretamente no ambiente, o que pode gerar problemas de contaminação 
do solo, das águas superficiais e do lençol freático. (Fotos 19 e 20).

A utilização do vinhoto na fertiirrigação pode reduzir os riscos de danos 
ambientais, no entanto, a técnica é cara para a maioria dos produtores de cachaça. 
Em algumas regiões onde a atividade está mais desenvolvida, os produtores, a 
exemplo dos de Salinas, já estão começando a adotar barreiros revestidos com 
mantas plásticas para acumular o vinhoto.

Em algumas regiões produtoras, a exemplo do Cariri cearense, Zona da 
Mata e região de Triunfo em Pernambuco, o vinhoto é utilizado na fertiirrigação 
do canavial.

Em Abaíra, na Bahia, alguns produtores têm utilizado o vinhoto para hidrólise 
do bagaço, destinando-o à ração animal e adubação. Esse resíduo não é usado 
na irrigação por conta da escassez de água. Além disso, os equipamentos para 
fertiirrigação são de custos elevados. Na região de Salinas, os produtores estão 
começando a adotar práticas compatíveis com as exigências do Ministério da 
Agricultura, principalmente com relação ao atendimento às normas higiênicas e 
sanitárias.

O resíduo da destilação da cachaça de melhor qualidade (cabeça e calda) ge-
ralmente é adicionado à cachaça que é comercializada a granel para atravessadores. 
Isto ocorre porque os pequenos produtores têm necessidade de produzir os dois 
tipos de cachaça, pois o produto de melhor qualidade detém mercado restrito.

Na região de Triunfo, a cabeça e a calda são utilizadas para produção de 
álcool 92º, utilizado no aquecimento da fornalha do próprio engenho (juntamen-
te com o bagaço da cana) e vendido para indústrias de produtos de limpeza da 
região pelo preço de R$ 2,00 por litro, configurando fonte de receita adicional 
ao empreendimento.

Em Abaíra na Bahia, encontra-se em fase de negociações uma parceria entre a 
Associação dos Produtores de Aguardente da Microrregião de Abaíra (Apama) e a 
Petrobras, com o objetivo de fabricar álcool combustível através do aproveitamento 
dos resíduos da destilação e da cachaça fora do padrão de qualidade. Estima-se que 
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Foto 19 – Vinhoto Armazenado em Tanques sem Revestimento
Fonte: Autores

Foto 20 – Vinhoto Armazenado em Tanques Revestidos com 
Manta Plástica

Fonte: Autores

a produção mensal de álcool pode chegar a 10.000 litros, quantidade suficiente 
para suprir a necessidade de um município do porte de Abaíra.
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De uma forma geral, há necessidade de grande volume de investimento para 
adequar os engenhos às normas do Ministério da Agricultura, de forma a reduzir 
os impactos ambientais da atividade.

1.6 – Organização

Os produtores de cachaça ainda detêm baixo nível organizacional. Começa 
a ser observado, porém, um início de mobilização quanto à cooperação no setor, 
que varia de acordo com a região. Nesse contexto, observa-se que o nível de 
cooperação e associação nos Estados de Minas Gerais e Bahia encontra-se mais 
elevado. Em antítese, estados como Alagoas e Ceará apresentam-se como regiões 
onde os produtores agem de forma mais isolada, com baixo grau de interação.

No Estado do Ceará, o setor está começando a se organizar com o apoio 
de diversos órgãos. O primeiro passo foi a estruturação de um seminário em que 
estavam presentes representantes de diversas instituições (Sebrae, BNB, Emater-
CE, Centec, Agropolo, prefeituras municipais, dentre outros), que se tornariam 
parceiras no projeto de desenvolvimento local. O principal desdobramento de tal 
seminário foi a criação de um grupo de estudo, que formatou um projeto com 
responsabilidades específicas para cada parceiro institucional. Por essa ocasião, 
houve uma caravana do Sebrae com parceiros e produtores para o Estado de Minas 
Gerais, para conhecer alambiques e processos produtivos mineiros.

Atualmente, o principal foco de trabalho do grupo é a estruturação de uma 
Cooperativa em parceria com a Associação dos Produtores de Cachaça de Alam-
bique do Ceará (APCAC)16, que permitirá o engarrafamento e a comercialização 
conjunta. Alguns produtores já engarrafam sua cachaça utilizando-se de marcas 
não-registradas. Os equipamentos foram cedidos pelo Sebrae e o prédio é de 
propriedade dos próprios associados. Objetivando o funcionamento da engar-
rafadora, os produtores assumiram compromisso de reservar mensalmente 400 
litros de cachaça de qualidade. O entrave produtivo atual é o registro da marca: 
a Associação aguarda sua liberação para iniciar o engarrafamento utilizando a 
marca “Cachaça de Viçosa”.

O governo do Estado do Ceará tem apoiado a Associação através do 
desenvolvimento do plano de marketing e de cursos de capacitação. Carece, 

16  Atualmente a Associação conta com 28 associados e 70 alambiques em processo de adequação. A produção 
anual estimada dos associados da APCAC gira em torno de 250 mil litros.
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todavia, de sinergia entre os diversos atores envolvidos, de forma a gerar re-
sultados práticos.

Em Pernambuco, a necessidade de organização dos produtores em prol do 
fortalecimento do setor fez nascer a Associação de Produtores de Aguardente 
de Cana e Rapadura de Pernambuco (APAR), que possui atualmente 15 asso-
ciados, entre eles a 51 e a Pitu, empresas que dominam o mercado de cachaça 
pernambucano. Na época da sua criação, todos os segmentos de produtores de 
cachaça do Estado participavam da Associação. Atualmente é composta apenas 
por produtores de cachaça industrial, tendo centrado seus esforços na promoção 
do produto. Existe ainda um projeto de indicação geográfica com a criação da 
marca Cachaça de Pernambuco e selo de qualidade que está sendo desenvolvido 
em parceria com o Sebrae.

No Estado da Paraíba, existe a Associação Paraibana dos Engenhos de Cana-
de-açúcar (Aspeca), organização da qual participam os produtores legalizados e 
mais estruturados.

Na microrregião de Salinas, existe um tecido de relações complexo. Além da 
cooperação entre os produtores, há uma articulação destes com outros agentes 
(público e privado) do território (local e nacional). Os produtores estão organi-
zados em torno de duas entidades: a Associação dos Produtores de Cachaça de 
Salinas (APCAS), que congrega 18 associados; e a Cooperativa dos Produtores de 
Cachaça de Salinas (Coopercachaça) – fundada em 2002 –, que conta atualmente 
com 109 cooperados.

Diferente do que ocorre em outras cooperativas do Nordeste, os associados 
da Coopercachaça não produzem cachaça isoladamente. O produto é feito em 
centrais de produção, o que possibilita melhor uniformização e maior controle de 
qualidade do produto. Antes da criação da cooperativa, os pequenos produtores 
produziam cachaça individualmente sem qualquer controle de qualidade. Os as-
sociados são responsáveis pela produção da matéria-prima em área que varia de 
2 a 3 ha com predominância da agricultura familiar.

A Coopercachaça possui atualmente oito centrais de produção, cada uma 
com capacidade instalada de 200 mil litros/safra, o que confere capacidade total 
de 1,6 milhão de litros por ano. Além da ocupação e renda gerada no campo, 
a Cooperativa emprega aproximadamente 150 trabalhadores temporários na 
época de produção e mais 50 nas áreas administrativas e de comercialização. A 
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Coopercachaça conta ainda com assessoria jurídica em marketing, produção e 
análise laboratorial. Apesar dos problemas (alta carga tributária, dificuldade de 
comercialização, falta de capital de giro, dificuldade de financiamento, dentre 
outros), está tendo sucesso quando comparada a outras experiências com coo-
perativa no Nordeste.

No Vale do Jequitinhonha existe outra experiência interessante de coope-
rativismo, a Cooperativa de Produção de Cachaça de Alambique de Araçuaí e 
Região (Cachaça Boa), que se está estruturando para atuar na área da produção e 
comercialização nos moldes da Coopercachaça. A Cooperativa terá uma unidade 
industrial situada em Araçuaí e, inicialmente, terá 28 cooperados. Os principais 
municípios a serem beneficiados serão: Araçuaí, Caraí, Comercinho, Francisco 
Badaró, Jenipapo de Minas, José Gonçalves de Minas e Virgem da Lapa. A meta 
do projeto é elevar a produção dos 400 mil litros para 1.200.000 litros/ano em 
três anos (PARCERIA..., 2006).

A Cooperativa Cachaça Boa (marca Coração do Vale), juntamente com as 
cooperativas do Vale do Jequitinhonha (Jóia do Alambique) e de Novo Cruzeiro 
(Cana Rara) entraram em 2005 com pedido de registro de marca no Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial (INPI) (PARCERIA..., 2006).

A Bahia também já possui algumas experiências de êxito quanto à organiza-
ção de produtores de cachaça. Por iniciativa da Secretaria Estadual de Indústria, 
Comércio e Turismo (SICT)17, houve a formação de diversas associações, tais 
como: Associação dos Produtores de Aguardente da Microrregião de Abaíra 
(Apama), Associação Santanense dos Produtores de Derivados de Cana-de-açúcar 
(Aprocads) e Associação dos Produtores de Aguardente Artesanal de Qualidade 
de Itarantim (Apaqui).

Outra organização de produtores importante no Estado da Bahia é a Coo-
pama, que produz a cachaça Abaíra. Possui estrutura para produção de cachaça 
e rapadura, conta com 114 associados, 30 produtores individuais e cinco outras 
associações filiadas a ela. Cada associação possui uma pequena unidade produtiva 
onde é produzida a cachaça, sendo o produto entregue à Cooperativa que faz o 
blend, engarrafa e comercializa o produto.

17  A partir de 1995, essa Secretaria de Estado passou a se denominar Secretaria da Indústria, Comércio e 
Turismo (SICM), em virtude de Reforma Administrativa promovida pelo então governador Dr. Paulo Souto.
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Com relação à ação governamental, em 1997, foi criado o Programa Brasileiro 
de Desenvolvimento da Aguardente, Caninha ou Cachaça (PBDAC) e o Programa 
de Aproveitamento Integral da Cana-de-açúcar (Procana).

A Associação Baiana dos Produtores de Cachaça de Qualidade (ABCQ) foi 
fundada no ano de 2002, forjada na necessidade de produtores interessados 
em incrementar a qualidade de seu produto, bem como a conquista de novos 
mercados e ampliação de sua competitividade/produtividade. A ABCQ reúne 
produtores organizados, estimados por esta em 0,5% do total de produtores de 
cachaça do Estado. Atualmente, a ABCQ conta com onze associações menores 
(oito empresas e seis cooperativas) a ela vinculadas, e igual número de marcas 
registradas18. No ano de 2003, foi assinado o Protocolo da Cachaça envolvendo 
Secretarias do governo estadual, Sebrae, ABCQ e outras entidades firmando 
parceria para desenvolvimento dos objetivos do Projeto de Desenvolvimento dos 
Arranjos Produtivos de Cachaça e outros Derivados da Cana-de-açúcar do Estado 
da Bahia, que se insere nos objetivos do Procana. Ainda naquele ano, realizou-se 
o Diagnóstico dos Derivados da Cana-de-Açúcar, ação promovida pelo Sebrae, 
quando se procurou identificar a atual situação da cadeia produtiva do setor no 
Estado (BAHIA, 2006).

Subsidiado por informações desse diagnóstico, o governo da Bahia, através da 
SECTI, incluiu, em 2005, o Arranjo Produtivo Local dos Derivados da Cana-de-
Açúcar no escopo do convênio com o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), tendo por objetivo aumentar e consolidar a competitividade das empresas 
inseridas neste APL. O Programa prevê a formação de Governança Local e de 
Redes Associativas Empresariais nos dez APLs contemplados, contando com um 
aporte financeiro de US$10 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) e uma contrapartida de US$6 milhões do governo da Bahia.

No Norte do Espírito Santo, foi criada em 2001 a Associação dos Pro-Norte do Espírito Santo, foi criada em 2001 a Associação dos Pro-
dutores de Cachaça de Qualidade do Norte do Espírito Santo (Aprocana), que 
reunia produtores de 15 municípios das regiões Norte e Noroeste do Estado. A 
associação tem como objetivo agregar os produtores e organizá-los para obterem como objetivo agregar os produtores e organizá-los para obter 
um produto de qualidade e, dessa forma, ganhar mercado. A Aprocana atua como 
parceiro com as demais entidades estaduais e nacionais ligadas ao setor no desen-
volvimento de projetos e, principalmente, viabilizando ações que beneficiam os 

18  O Apêndice F apresenta um resumo das associações existentes no Estado da Bahia.
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associados e toda a cadeia produtiva. A organização dos produtores proporcionou 
aos associados oportunidade de acesso a informações de mercado e técnicas de 
produção, contribuindo para a melhoria da competitividade dos produtores da 
região (SEBRAE, 2008).(SEBRAE, 2008).

O nível de organização dos produtores de rapadura nos municípios produtores 
é fraco ou inexistente.

1.7 – Mercado

1.7.1 – Mercado externo

A cachaça ou aguardente brasileira é a terceira bebida alcoólica mais consu-
mida no mundo. De acordo com o ranking mundial do consumo de destilados 
publicado pelo Programa Brasileiro de Desenvolvimento da Cachaça (PBDAC), 
perde apenas para a vodca russa e o soju coreano. No entanto, o consumo de 
cachaça ainda é pouco expressivo no mercado externo, concentrando-se no 
próprio Brasil.

A cachaça é classificada no exterior como um spirit drink, destilado de alto 
teor alcoólico. Fora do Brasil, a cachaça é consumida quase que exclusivamente 
como ingrediente da caipirinha; por isso, a maior demanda pela cachaça branca 
tradicional (MAIA, 2006).

A partir de 1990, observou-se um crescimento significativo das exportações 
de cachaça no Brasil (Tabela 2), explicado principalmente pela estruturação do 
quadro institucional no país. O primeiro esforço brasileiro em termos de pro-
moção e valorização da imagem da cachaça no mercado externo ocorreu com a 
implantação do Programa de Desenvolvimento da Cachaça (PBDAC), no ano de 
1997. Criado por produtores de cachaça por intermédio da Associação Brasileira 
de Bebidas (Abrabe) e o apoio do governo federal, (Ministérios, da Agricultura e 
Abastecimento, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência 
e Tecnologia). O programa buscava organizar o setor, melhorar a qualidade da 
cachaça por meio de suporte técnico e expandir as vendas no exterior, através da 
divulgação do produto em feiras e congressos (RODAS, 2005). O PBDAC incor-
porava todos os segmentos de aguardente nacional, beneficiando tanto cachaças 
artesanais como as industriais. Por meio do PBDAC a cachaça foi inserida nos 61 
setores no Programa Especial de Exportação (PEE) do governo federal (OLIVEIRA 
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et al., 2006). Atualmente, o PBDAC está extinto e a continuidade do trabalho 
caberá ao Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac), criado em 2006.

Tabela 2 – Valor das Exportações de Cachaça em US$ por Estado no Período de 
2000 a 2007

ESTADOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PERNAM-
BUCO

993.192 1.366.871 2.505.523 670.209 9�8.10� 1.2�3.138 1.680.998 797.586

CEARÁ 392.951 �38.853 �36.6�� �21.876 595.262 695.�09 951.907 1.218.697

MINAS  
GERAIS

160.036 83.305 302.5�3 319.�72 39�.523 606.158 827.262 1.065.897

PARAIBA - 38.0�� 17.528 16.675 - 36.302 2.3�5 0

BAHIA - - - - 1�.�28 23.3�8 - 3.3�8

Brasil 8.122.435 8.435.179 8.719.885 8.998.526 11.024.954 12.402.432 13.224.310 12.612.789 

Fonte: Dados de 2008 da SECEX.

Ainda nesse processo de mobilização do setor, foi criada a Federação Nacional 
das Associações de Produtores de Cachaça de Alambique (Fenaca), no ano de 
2001, a qual estimulou a criação de associações de produtores de cachaça em 
todo o país, e da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Cachaça (CSPC) em 
2005 (GRUNDLING, 2006). Também foram importantes para as exportações de 
cachaça as ações da Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX) 
e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Nesse sentido, diversas ações têm sido desenvolvidas em prol do setor, dentre 
as quais cabe ressaltar: promulgação do Decreto 4.062/01, declarando a deno-
minação “cachaça” como indicação geográfica para uso exclusivo dos produtores 
sediados no Brasil; promulgação do Decreto 4.851/2003, com a especificação dos 
padrões técnicos (composição) das bebidas, Cachaça, Caipirinha e Rum; obtenção 
do reconhecimento junto à Organização Mundial de Aduana (OMA) da classifica-
ção de Aguardente de Cana, distinta do rum para fins de classificação aduaneira 
do produto mundialmente; instâncias junto ao Mercosul para igual reconhecimento 
com alteração da RES/GMC 77/94, incluindo a denominação exclusiva de Cachaça 
para Aguardente de Cana produzida no Brasil (BRASIL, 2006). Paralelamente, está 
em tramitação na Organização Mundial do Comércio (OMC) o pedido de reconhe-
cimento da cachaça como denominação exclusiva do destilado de cana-de-açúcar 
produzido no Brasil. O processo de certificação de origem confere especificidade 
ao produto e, conseqüentemente, agregação de valor (ROSA, 2005).
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Em termos de mercado, a indústria brasileira de cachaça ainda está extrema-
mente focada nas vendas internas. O Brasil apresenta um consumo médio anual 
per capita de 12 litros de cachaça19, caracterizando-se como um dos maiores 
mercados mundiais de bebidas destiladas.

No Nordeste, o mercado é dominado pelas padronizadoras20, que, por sua 
vez, enfrentam forte concorrência com o Estado de São Paulo. De acordo com 
o Sebrae (2005) a Cachaça 51, produzida no Estado de São Paulo, lidera as 
vendas em todas as regiões do país, exceto nos Estados do Ceará, Pernambuco e 
zona urbana do Rio de janeiro, onde perde para as cachaças locais, Ypioca, Pitu 
e Caninha da Roça, respectivamente.

As exportações brasileiras de cachaça têm sido realizadas quase que exclu-
sivamente pelas grandes empresas padronizadoras, das quais as principais são: 
Müller, Pitu e Ypioca. Em termos regionais, tem-se o Sudeste do país como o 
maior exportador no ano de 2007 (5.628 mil litros), o que representa 62,6% do 
volume total exportado no país. O Nordeste é responsável por 1.418 mil litros 
(20,3%) ocupando o segundo lugar nas exportações nacionais de cachaça. 

Em termos de distribuição estadual, observa-se que São Paulo detém a maior 
participação no total do volume, exportando 4.448 mil litros (49,5%), enquanto 
Pernambuco ocupa a terceira colocação com 884 mil litros (9,8%). (Tabela 3; Gráfico 
1). Em se tratando de valor gerado, o destaque da participação do Estado de São 
Paulo nas exportações brasileiras com o produto é ainda maior: representa 59,2% do 
montante total exportado pelo país, de acordo com os dados de 2007 da Secex.

Outros estados nordestinos, a exemplo da Paraíba e Bahia, têm exportado 
cachaça, embora ainda em pequena quantidade e direcionados para mercados mais 
pulverizados. Os produtores consideram mais difícil entrar no mercado europeu 
onde já existe importação de cachaça a granel produzida de forma industrial, que 
é de menor custo e que possibilita o engarrafamento com marca própria.

Atualmente, quase 9 milhões de litros de cachaça são vendidos para mais de 
40 países, o que representa menos de 1% do total produzido no Brasil, de acordo 
com os dados de 2008 da Secex. Um terço da cachaça produzida no Brasil sai do 
país a granel, o que torna difícil o controle de origem (ROSA et al., 2005).

19  Considerando apenas a população adulta brasileira.
20  Empresas engarrafadoras que compram a cachaça de pequenos produtores, adequando-a ao seu padrão de 

qualidade para engarrafamento.
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Os principais destinos da cachaça brasileira, em 2007, foram Alemanha, Pa-
raguai, Portugal, França, Estados Unidos e Chile. A Alemanha se encontra no topo 
do ranking dos importadores, com 1.996 mil litros em 2007, o que representa 
25,0% da quantidade exportada naquele ano (Gráfico 2). O volume exportado para 
o Canadá, Austrália, Malásia, Antilhas e Estados Unidos é pequeno; no entanto, o 

Gráfico 1 – Percentual do Volume Exportado de Cachaça no Brasil, 
em 2007, por Região

Fonte: Dados de 2008 da SECEX.
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Gráfico 2 – Participação em Volume (%) dos Principais Destinos 
da Cachaça – Brasil – 2007

Fonte: Elaboração Própria dos Autores Baseada nos Dados de 2008 Fornecidos pela Secex.
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preço médio pago é maior, o que indica que esse país importa produto de maior 
valor agregado: a cachaça exportada para o Canadá, por exemplo, tem um valor 
médio de US$ 5,57 por litro.

Segundo Maia (2006), o mercado alemão não possui restrições para cachaça, 
muito embora esteja sujeita às normas da legislação de alimentos. Sobre todos os desti-
lados recai um imposto (Branntweinsteuer) de € 0,65 por grau alcoólico em 100 litros, 
mais € 3,50 para cada 100 litros. O imposto sobre o valor agregado é de 16%.

As principais marcas vendidas na Alemanha, de acordo com Maia (2006) são: 
Pitu, produzida em Pernambuco; Pirassununga 51, de São Paulo; Ypioca (Standar 
Ouro, Prata e 150), do Ceará; Nega Fulô, produzida no Rio de Janeiro; Cana Rio 
e Manga Rosa (marca do importador).

Os melhores preços no mercado internacional são obtidos pela cachaça pro-
duzida em Minas Gerais, o que está associado ao tipo de cachaça produzida no 
Estado (artesanal) e por destinar-se a nichos de mercado mais exigentes: 44,7% da 
cachaça exportada por Minas destinam-se aos EUA e 44,6% para a França, que, 
apenas no ano de 2007, triplicou a importação do produto mineiro em relação a 
2006 (Tabela 4). Pernambuco é o maior exportador de cachaça do Nordeste, porém 
consegue os menores preços no mercado externo, o que pode estar relacionado 
ao fato de realizar exportação do produto a granel, exportando quase toda a sua 
produção para a Alemanha (78,1%) (Tabela 5). O Estado do Ceará, apesar de 
produzir cachaça industrial, tal como Pernambuco, tem conseguido preços bem 
superiores nos últimos anos (Gráfico 3). A Ypioca, principal empresa exportadora 
de cachaça do Estado, recebe melhores preços no mercado externo com relação às 
demais marcas de cachaça industriais do país. O destino das exportações do Estado 
do Ceará é bastante pulverizado, sendo que os principais países importadores são 
Espanha (29,1%), EUA (14,1%) e Portugal (9,0%) (Tabela 6).

O preço da cachaça está sendo apreciado em todos os estados, com maior 
evidência em Minas Gerais (Gráfico 3). Um dos fatores que explicam o compor-
tamento de elevação nos preços da cachaça exportada pelo país é a estratégia 
adotada pelo governo brasileiro através do PBDAC e da Câmara Setorial quanto 
à indicação de procedência como bebida típica do Brasil e regulamentação da 
qualidade do produto, além da intenção em dificultar a exportação a granel. O 
Brasil briga pela exclusividade de utilização do termo cachaça para o destilado de 
cana produzido exclusivamente no Brasil.
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Tabela 4 – Destino das Exportações de Cachaça de Minas Gerais, 2007

País Litros US$ % Preço unitário/l        

EUA         1�8.�18         581.708         ��,69                3,92 

França         1�8.200         315.7�7         ��,63                2,13 

Outros           35.�56         168.��2         10,68                �,75  

TOTAL         332.074      1.065.897            100               3,21  

Fonte: Dados de 2008 Fornecidos pela Secex.

Tabela 5 – Destino das Exportações de Cachaça do Estado de 
Pernambuco, 2007

País Litros US$ % (volume) Preço/l

Alemanha     690.672,00     �77.665,00 
              

78,13 
                 0,69 

EUA     110.022,00     173.717,00 
              

12,�5 
                 1,58 

Outros*        83.366,00     1�6.20�,00 
                 

9,�3 
                 1,82 

TOTAL     884.060,00     797.586,00 
            
100,00 

                 0,90 

Fonte: Dados de 2008 Fornecidos pela Secex.
* Preço Médio dos Demais Países.

Gráfico 3 – Preços Médios de Cachaça Exportada nos Principais 
Estados Exportadores - Brasil - 2000 a 2007 (US$/litro)

Fonte: Elaboração Própria dos Autores Baseada nos Dados de 2008 Fornecidos pela Secex.
Nota: Os números referem-se à cachaça e caninha (rum e tafiá).
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Tabela 6 – Destino das Exportações de Cachaça do Estado 
do Ceará, 2007

País Litros US$ %
Preço 

unitário/
litro

 

Espanha      155.268      360.785       29,12        2,32 

EUA        75.060      159.610       1�,08        2,13  

Portugal        �7.96�        99.623         9,00    2,08  

Grécia        33.2�0        8�.200         6,23 2,53  

Áustria        30.039        71.983         5,63 2,�0  
Países baixos 
(Holanda)

       27.727        76.713         5,20 2,77  

Reino Unido        20.310        52.025         3,81 2,56  

França        21.128        35.985         3,96 1,70  

Moçambique        10.500        18.8�2         1,97 1,79  

Alemanha        10.��8        19.1�0         1,96 1,83  

Suíça        10.350        19.�00         1,9� 1,87  

Angola        10.313        25.��8         1,93 2,�7  

Panamá
          
9.936 

       25.770         1,86 2,59  

Itália
          
9.900 

       18.125         1,86 1,83  

China
          
9.896 

       22.2�6         1,86 2,25  
Tcheca, 
República

          
9.7�7 

       19.565         1,83 2,01  

Suécia
          
9.�50 

       25.875         1,77 2,7�  

Outros        31.8�5        83.362         5,97 2,62  

TOTAL      533.121   1.218.697          100 2,29  

Fonte: Dados de 2008 Fornecidos pela Secex.

O valor das exportações de cachaça dos Estados do Ceará e Minas Gerais 
cresceram mais que proporcionalmente ao volume exportado no período de 2003 a 
2007, indicando que ocorreu uma agregação de valor ao produto. (Gráfico 4).

A cachaça artesanal representa apenas 10% das vendas de cachaça no 
mercado externo (MAIA, 2006), concentrada principalmente na produção 
mineira. Além da preferência do consumidor externo pela cachaça branca, 
a cachaça artesanal tem entre seus componentes resíduos de carbamato de 
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etila, metanol e cobre, acumulados durante o processo produtivo. Normas 
internacionais da Organização Mundial de Saúde recomendam o nível má-
ximo de ingestão diária para adultos de 2 a 3mg/dia de cobre. Os Estados 
Unidos, mais exigentes, não admitem qualquer traço de cobre na composição 
da cachaça, constituindo-se numa barreira não-tarifária à comercialização do 
produto (RIBEIRO; PRADO FILHO, 1997). Para superar estas barreiras, o 
Inmetro desenvolveu um sistema de avaliação da conformidade e o MAPA 
elaborou o Padrão de Identificação e Qualidade da Cachaça (PIC), que foram 
assinados em 2005 pelos ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior e da Agricultura Pecuária e Abastecimento (BRASIL. MINISTÉRIO 
DO DESENVOLVIMENTO..., 2007).

De uma forma geral, as barreiras comerciais são restritivas às exportações de 
bebidas alcoólicas. As exigências relativas à especificação de produtos e insumos 
estão substituindo gradativamente as barreiras tarifárias, transformando-se no fator 
determinante do protecionismo comercial e da conquista de mercado (RODAS, 
2005). Na União Européia (UE), incide sobre as bebidas alcoólicas a Tarifa Externa 
Comum (TEC), além de tarifas específicas (GRÜNDLING, 2006).

Atualmente, o setor passa pela necessidade de ajustamento das normas de qua-
lidade às exigências do mercado. Nesse sentido, foi publicada em 2005 a Instrução 

Gráfico 4 – Volume e Valor das Exportações de Cachaça de 
Pernambuco, Ceará e Minas Gerais em Toneladas no 
Período de 2000 a 2007

Fonte: Dados de 2008 Fornecidos pela Secex.
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Normativa n. 13 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 
cujas normas ampliam a lista de substâncias proibidas na composição da cachaça e 
exigem maior fiscalização e controle de contaminantes, tais como carbamato de etila, 
chumbo e arsênio, além do cobre e metanol (VERDI, 2005; ROSA et al., 2005).

Os elevados custos de comercialização, distribuição e exportação, o baixo 
volume de produção e a falta de padronização representam sérias dificuldades para 
a consolidação da cachaça de alambique no mercado externo e também interno. 
Para superar esses obstáculos, os produtores estão-se organizando em associações 
e cooperativas e em alguns estados estão adotando a chamada multimarca, muito 
embora mantenham as marcas individuais no mercado interno (RODAS, 2005).

1.7.2 – Mercado interno

Internamente, o mercado de cachaça é altamente pulverizado, com inúmeras 
marcas com presença regional e poucos produtos com distribuição nacional. Porém, 
o setor está passando por mudanças. Muito embora a bebida ainda sofra preconcei-
tos por ser considerada de baixa qualidade e de consumidores de baixa renda, está 
ocorrendo um crescimento da oferta de produtos de melhor qualidade e, com isso, 
conquistando consumidores de maior poder aquisitivo (LIMA, 2006).

Existem três realidades distintas de produção de cachaça no Nordeste que 
refletem em diferentes canais de comercialização. O primeiro segmento é das ca-
chaças industriais que dominam o mercado. São elas: Muller que produz a cachaça 
51 (embora seja de um grupo paulista, possui grande fatia do mercado nordestino), 
Pitu (pernambucana) e Ypioca (cearense). A Pitu é líder no mercado nordestino e 
a Ypioca possui boa distribuição nos mercados do Sudeste e uma invejável relação 
entre volume comercializado e rentabilidade.

Como estratégia de redução de c usto, as grandes empresas possuem unidades 
de engarrafamento nos maiores centros consumidores do país: a Pitu e a Ypioca pos-
suem unidades de engarrafamento no Estado de São Paulo, enquanto a Companhia 
Muller instalou uma engarrafadora no Cabo de Santo Agostinho/PE.

O segundo caso é o da cachaça artesanal formalizada e de melhor qualidade. 
O produto formalizado, com marca, é vendido para varejistas, comerciantes ou 
estabelecimentos comerciais, tais como bares, delicatessens e cachaçarias; enfrenta 
dificuldades para se inserir no mercado; o litro da cachaça de qualidade custa entre 
R$ 7,00 e R$ 30,00.
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O terceiro caso é o da cachaça artesanal de baixa qualidade. A maioria dos 
produtores do Nordeste está nessa categoria. Não possui marca, são informais, 
sem selo do Ministério da Agricultura nem código de barra e o engarrafamento é 
ilegal. Dessa forma, a cachaça não pode ser comercializada em supermercados, 
bares e cachaçarias, sendo comercializada com atravessadores a granel, em bom-
bonas plásticas de 50 litros, ao preço que varia de R$ 0,50 a R$ 1,50/litro. Os 
principais mercados são consumidores do próprio Nordeste. É comum a prática 
de “desdobra”21 da cachaça depois que ela chega às mãos dos atravessadores.

Na região da Serra da Ibiapaba, no Ceará, e na chapada Diamantina na 
Bahia, observa-se a produção de dois tipos de cachaça: a de melhor qualidade, 
em pequena quantidade e destinada a um público diferenciado, e a cachaça cha-
mada de terceira, feita sem separação das partes, vendida para atravessadores. 
Atualmente, os produtores não possuem alternativa para comercialização, tendo 
em vista a não-adequação da estrutura dos engenhos e do sistema produtivo às 
normas higiênicas e sanitárias aprovadas pelo MAPA. Na Serra da Ibiapaba, há 
ainda a necessidade de criação de uma marca e sua divulgação, bem como a 
criação de cooperativa para viabilizar a comercialização. Nesse contexto, há um 
longo caminho a ser percorrido.

Na região do Cariri cearense, predomina a produção de cachaça industrial. 
O produto é comercializado a granel, tendo as grandes empresas padroniza-
doras do Ceará como principal mercado: Ypioca, Colonial e Chave de Ouro. A 
aguardente produzida nessa região tem também como destinos Pernambuco, 
Piauí, Paraíba e Maranhão. O preço de venda médio é de R$ 0,80 por litro, 
sendo que alguns produtores, através de contrato com a pernambucana Pitu, 
a comercializam a R$ 0,60, com esta se encarregando dos impostos e frete. 
O transporte normalmente é realizado em caminhões-tanque de 30 mil litros 
ou em bombonas plásticas, prática inadequada, pois interfere sensivelmente na 
qualidade do produto22.

Em Pernambuco, o mercado é tipicamente oligopsônico, em que poucos e 
fortes compradores possuem as características de poder de negociação, e em que 
os fornecedores ou produtores de cachaça são dependentes daqueles, tanto em 

21  A prática da “desdobra” consiste na adição de outros líquidos à cachaça. Os mais comuns são a água e o 
álcool.

22  Ver Apêndice G.
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termos de escoamento da produção como da estruturação dos preços praticados. 
Essas empresas oferecem barreira à entrada de novas marcas de cachaça no Esta-
do, inclusive cachaça artesanal, a qual não representa, a priori, concorrência, por 
se tratar de um produto diferenciado. O setor apresenta pelo menos duas altas 
barreiras de entrada: a necessidade de altos volumes de capital e a necessidade 
de integração com a produção de cana-de-açúcar.

Dessa forma, os pequenos e médios produtores de cachaça industrial de 
Pernambuco destinam toda a sua produção para as padronizadoras existentes no 
Estado, principalmente para a Pitu e a 51. Além dessas duas empresas, existe a 
Carvalheira, a Sousa Leão e diversas pequenas padronizadoras.

Não existe uma concorrência aberta entre as padronizadoras do Estado que 
operam num sistema de cotas por fornecedor. Esse sistema garante um fornecimen-
to mínimo de cachaça que varia de acordo com o porte e qualidade do produto 
da respectiva empresa e gera uma distorção do mercado, pois, em função de 
muitos fatores estruturais, tais como, crescimento lento da indústria, ausência de 
diferenciação do produto e existência de barreiras de saída, seria esperado que 
houvesse uma intensa rivalidade entre os concorrentes (FALCÃO, 2003).

Existem ainda no Estado pequenos alambiques informais que comercializam 
o produto a granel, mas essa produção não possui expressão de mercado. Em 
Pernambuco, o preço da cachaça comercializada para as padronizadoras é atrelado 
ao preço da Açúcar Total Recuperável (ATR)23, fator usado pelas usinas de açúcar 
e de álcool para pagamento da cana. Assim, a formação de preço da cachaça no 
Estado, além de sofrer influência natural das forças de mercado, também é afeta-
da pelo contexto do setor sucroalcooleiro. Além disso, a possível fabricação de 
cachaça pelas destilarias de álcool age como um determinante adicional ao alto 
poder de negociação das engarrafadoras. Outros fatores, como a capacidade de 
estocagem dos compradores e a possibilidade de compra da cachaça em estados 
de menor custo de produção, podem ser utilizados pelas padronizadoras para 
proteção das oscilações de preço de mercado (FALCÃO, 2003).

23  O preço do quilograma do Açúcar Total Recuperável (ATR) é calculado a partir do preço do açúcar (branco) 
praticado nos mercados interno estadual de São Paulo e externo (branco e VHP), do preço do álcool de todos 
os tipos, praticado nos mercados interno estadual e externo, livre de impostos ou frete, do “mix” de produção 
de cada unidade industrial (quantidade produzida de açúcar e álcool) e da participação da matéria-prima nos 
custos de produção do açúcar e do álcool (COSENCANA, 2007).
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A região de Triunfo-PE, produtora de cachaça artesanal no Estado, co-
mercializa sua produção apenas no Nordeste brasileiro através das redes Pão 
de Açúcar, Bom Preço e Carrefour, além de venda pela Internet. Os maiores 
concorrentes, na visão dos produtores, são as cachaças industriais em nível 
regional e, no âmbito nacional, as cachaças artesanais produzidas em Minas 
Gerais e São Paulo.

O diferencial de envelhecimento reflete diretamente no preço de venda 
do produto. A embalagem é outro fator que agrega valor à cachaça; depen-
dendo do caso, o produto pode ser valorizado em mais de 50%. Em Triunfo 
foi encontrada a seguinte relação:

o Cachaça branca 420: R$ 13,75 / litro

o Cachaça envelhecida 400: R$ 17,00 / 500ml

o Licor de cana 15,30: R$ 13,00 / 500ml24

Cachaça comercializada em embalagens personalizadas:

o 2 garrafas de 500ml, envelhecida = R$ 39,00

o 1 garrafa de 500ml, envelhecida = R$ 23,00

o Licor, garrafa de 500ml = R$ 29,00

Como se pode observar, há um grande incremento nos preços praticados.

Na Bahia, o principal mercado consumidor para a cachaça ainda é o in-
formal (aproximadamente 90%). Parte é comercializada no mercado local, mas, 
pela facilidade de se conseguir nota fiscal avulsa, o produto é distribuído em 
todo o estado25. Mesmo os produtores formais e mais organizados possuem 
dificuldades para comercializar seu produto. Em virtude do elevado estoque e 
baixo capital de giro, está ocorrendo queda de preço da cachaça no Estado.

Foi observada na Bahia a prática de alguns produtores em comercializar a 
preços inferiores, reduzindo o markup do setor. O preço da cachaça a granel 

24  O engenho produz um licor à base de cana-de-açúcar, com teor alcoólico aproximado de 9% vol. Até o 
momento, não encontramos registro de outro engenho na região que produza tal bebida.

25  Essa é uma grande crítica dos produtores à Secretaria da Fazenda Estadual (Sefaz): ao emitir notas fiscais 
avulsas, o poder público tem legalizado o transporte e comercialização desses produtos até então ilegal. É 
possível encontrar em restaurantes de Salvador a cachaça informal (comercializada pelo produtor a granel) 
produzida em Abaíra, por exemplo.
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praticado no Estado é de R$ 0,70/litro, em média. Na última safra (2006), variou 
de R$ 0,40 a R$ 1,50. Já a cachaça artesanal engarrafada, com maior valor 
agregado, tem seu preço oscilando entre R$ 11,00 e R$ 15,00 para cachaça 
nova (branca) e de R$ 15,00 a R$ 20,00 para a cachaça envelhecida.

Em se tratando da cachaça legalizada, fabricada dentro dos padrões de 
qualidade, o foco do mercado são as classes A e B da sociedade, suprida através 
de grandes redes de supermercados, lojas de conveniência e restaurantes, e 
ainda para as regiões Sudeste, Centro-Oeste e todo o Nordeste. Nesse seg-
mento de mercado, a principal concorrência vem do Estado de Minas Gerais, 
que possui um grande número de marcas e de produtores e, por conseguinte, 
grande volume de produção. Atualmente, existem na Bahia nove marcas de 
cachaça registradas, mas este número tende a crescer, pois muitos outros 
produtores possuem condições de registrar suas marcas.

Em Alagoas, apesar do maior valor agregado da cachaça artesanal em 
relação aos demais derivados de cana (rapadura, mel de engenho e alfenim), 
esta enfrenta forte concorrência da produção de cachaça produzida em escala 
industrial. Além disso, a maioria dos produtores é informal.

No Norte de Minas Gerais, é possível observar duas realidades bem distintas 
com relação à produção de cachaça: na microrregião de Salinas, praticamente 
não existe comercialização de cachaça a granel. Grande parte dos produtores 
possui marca própria e estrutura para envasar seu produto. Os produtores que 
não engarrafam a cachaça vendem o produto para as padronizadoras existentes 
na região. Dessa forma, a cachaça produzida na microrregião possui maior valor 
agregado. Muitos produtores de Salinas possuem mais de uma marca, justificando 
que cada uma atinge um público diferente. Salinas possui 47 marcas, 123 pro-
dutores, dos quais 109 são associados da Coopercachaça e 18 da APACS.

Contrastando com a região de Salinas, a produção de cachaça do município 
de Rio Pardo de Minas é vendida em sua maior parte a granel para empresas 
engarrafadoras de Salinas e municípios vizinhos, além de mercados da região 
Nordeste do país.

Nas demais regiões produtoras de cachaça do Norte de Minas, o mercado 
é informal, o produto é comercializado a baixos preços para intermediários, 
que se encarregam de distribuí-lo regionalmente.
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1.8 – Principais Problemas

Os problemas mais críticos do setor são creditados ao mercado. A maior 
parte da cachaça de alambique produzida no Nordeste, Norte de Minas e Norte 
do Espírito Santo é de baixo valor agregado devido às atuais condições de pro-
dução, que resultam na baixa qualidade. Esse tipo de produto é comercializado 
localmente a granel para intermediários que pagam preços baixos. Somente os 
produtores mais estruturados e que possuem melhor conhecimento do mercado e 
logística de distribuição conseguem comercializar seu produto em outros estados 
e alguns no mercado externo, embora em pequenas quantidades.

A falta de um canal de comercialização adequado e de capital de giro para o 
produtor manter um maior volume de cachaça em estoque e colocar a produção 
no mercado no período oportuno levam à sazonalidade de preço de mercado. Os 
pequenos produtores avulsos tornam-se reféns dos atravessadores, que compram 
a produção e a distribuem no mercado, aproveitando-se da entressafra para auferir 
maiores markups, agindo como formadores de preços.

Para a cachaça de alambique de qualidade e para os pequenos e médios 
produtores de cachaça industrial, existe forte concorrência com as grandes em-
presas produtoras e engarrafadoras de cachaça, que, possuindo um produto de 
menor valor agregado, tendem a comercializar a um preço menor. Além disso, a 
cachaça de alambique legalizada sofre forte concorrência com a cachaça informal, 
comercializada a granel, tendo em vista o seu preço mais elevado, o que inviabiliza 
a penetração em camadas da população de menor poder aquisitivo. No segmento 
de cachaça de qualidade, há falta de iniciativas de investimentos em marketing 
e propaganda.

O setor produtor de cachaça de alambique enfrenta barreiras também no 
mercado externo. Os EUA não permitem nenhum traço de cobre na composição 
da cachaça; atualmente, a legislação brasileira tolera até 0,5mg/litro. Há pressão 
de outros setores para que esse limite seja reduzido para 0,2mg/l, valor difícil 
de ser atingido pelo produtor de cachaça de alambique, pois o cobre confere 
à cachaça diversas características de buquê e sabor característicos do produto. 
Além disso, o câmbio valorizado dificulta a exportação da cachaça, tanto aquela 
produzida de forma industrial quanto a de alambique.

Nos Estados produtores de álcool, há ainda a concorrência potencial com as 
destilarias que podem facilmente passar a produzir cachaça, só dependendo das 
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condições de mercado. De uma forma didática, poder-se-ia dizer que o processo 
de produção do álcool combustível se dá através da prolongação da etapa de des-
tilação da cachaça. Ou seja, a cachaça seria um produto intermediário composto 
por cerca de 50% de álcool e 50% de água, mais os álcoois ésteres. Este produto, 
ainda na forma de vapor, entra numa segunda coluna de destilação, chamada coluna 
de retificação, onde o álcool é separado quase que totalmente da água e sai com 
graduação alcoólica de 91°GL. Dessa forma, a princípio, toda destilaria de álcool 
pode produzir cachaça; no entanto, vale salientar que os insumos utilizados para 
fermentação na produção de álcool são diferentes dos usados para produção de 
cachaça (FALCÃO, 2003).

Em 2007, dois grandes produtores de álcool inundaram o mercado de Per-
nambuco com cachaça, vendendo uma grande quantidade do produto a preço mais 
baixo do que os praticados pelos pequenos e médios produtores de cachaça que 
comercializam o produto para as engarrafadoras.

Por outro lado, as grandes empresas produtoras de cachaça industrial do 
Nordeste sofrem forte concorrência com as produtoras de cachaça do Sudeste do 
país, principalmente do Estado de São Paulo.

Outro grande problema da região estudada é o alto índice de informalidade do 
setor. Com exceção da região de Salinas, localizada no Norte de Minas Gerais, essa 
é uma característica forte no segmento produtor de cachaça artesanal no Nordeste. 
Atualmente, mais de 90% dos produtores são informais, ou seja, uma pequena 
parte atua na economia formal, com instalações regulares, atendendo exigências 
mercadológicas.

Tal informalidade pode ser explicada pela própria história da origem dos enge-
nhos. A produção de açúcar foi o primeiro ciclo econômico do Brasil: com a crise 
ocorrida por conta da concorrência com o produto produzido em outros países, 
muitos engenhos foram à falência. Os trabalhadores que ficaram sem ocupação, mas 
que sabiam produzir derivados de cana-de-açúcar, passaram a produzir cachaça 
e rapadura, fazendo com que o sistema produtivo fosse passando de geração em 
geração sem incentivos governamentais e sem nenhum salto tecnológico.

Outro fator apontado como indutor da informalidade é a alta carga tri-
butária. Em dezembro de 2000, o setor foi excluído do Simples, através dem dezembro de 2000, o setor foi excluído do Simples, através de 
medida provisória, o que elevou a carga tributária em torno de 35%, promo-
vendo o fechamento ou migração de um número grande de produtores para 
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a informalidade. Um litro de cachaça que custa R$ 3,10 possui uma carga 
tributária de 83,07%.

A formalização e certificação da cachaça encontram resistência por parte 
dos produtores que não conseguem visualizar os benefícios, principalmente 
porque ainda não os sentem como uma exigência do mercado, pois conseguem 
comercializar facilmente o produto de baixa qualidade.

Esse alto grau de informalidade conduz a outro grande problema que é o 
armazenamento e transporte do produto em recipientes inadequados, geralmente 
em bombonas plásticas sem a devida higiene, pois, além de não poderem ser 
reutilizados porque, geralmente, são embalagens de produtos tóxicos, a cachaça 
não deve ser colocada em recipientes de plástico em virtude da reação química 
entre o plástico e o álcool que altera as suas características.

O método tradicional de produção, que poderia ser considerado como 
vantagem competitiva para o setor, representa grande problema, dada a infor-
malidade nas relações, o que ocasiona uma falta de interesse dos produtores 
no registro da marca e a contínua venda do produto a granel e com baixo valor 
agregado ao produto.

A tecnologia obsoleta e de baixa eficiência, a infra-estrutura de produção 
inadequada e a ausência de controle de qualidade no processo de produção le-
vam à falta de padronização. O processo de produção é rudimentar e empírico: 
não são realizadas análises, como acidez, Brix e grau alcoólico na maioria das 
regiões produtoras. Os pequenos produtores não possuem equipamentos para 
determinar o grau da cachaça de forma precisa: fazem-no baseados na experiência 
do alambiqueiro. Parte da ausência de controle se deve à falta de conhecimento 
específico para produção de cachaça de qualidade. Existe ainda ausência de 
assistência técnica ou desqualificação desta, o que agrava a problemática.

Outro ponto que merece atenção é a inexistência de empresas produtoras 
de máquinas e equipamentos de qualidade na região para a produção de cachaça; 
isso representa maiores custos para o produtor. As máquinas e equipamentos 
dos alambiques possuem moendas com baixo rendimento na extração do caldo, 
com perdas que podem chegar a 40%. A exceção é a região de Salinas, onde 
a cadeia produtiva está praticamente completa. O número de laboratórios para 
análises químicas também é reduzido nas regiões produtoras.
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Com relação ao financiamento, há falta de projetos de boa qualidade e difi-
culdade de acesso ao crédito (falta de garantias reais, morosidade na análise dos 
projetos e na liberação dos recursos). Os produtores alegam que o período de 
carência concedido aos financiamentos não é suficiente para consolidar a marca 
no mercado. Acreditam que, depois de bem constituída, a marca é um patrimônio 
maior do que a própria infra-estrutura para a produção.

A pirataria das marcas mais famosas, a exemplo da Abaíra da Bahia (Foto 21) 
e das principais marcas de Salinas, e a adulteração do produto, mesmo aquele de 
qualidade inferior, coloca em risco a saúde dos consumidores, causa danos à imagem 
da cachaça e representa uma concorrência desleal, já que é vendida mais barato.

Na Bahia, toda a cachaça produzida na região de Abaíra é conhecida e 
comercializada como “Cachaça Abaíra”, inclusive a informal, comercializada a 
granel. Esse fato acaba por prejudicar a marca “Abaíra”, tendo em vista a qua-
lidade inferior da cachaça informal e, além disso, há indícios, de acordo com 
depoimentos, de que o produto comercializado a granel é adulterado ao longo 
do canal de comercialização.

Foto 21 – Pirataria da Cachaça Abaíra/BA
Fonte: Autores
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Em Minas, ocorre algo parecido. É comum encontrar cachaça de pro-
cedência de diversas regiões do Estado, mas comercializada com a indicação 
“Cachaça de Salinas”. Por causa do grande número de marcas existentes no 
Estado de Minas Gerais, o consumidor não tem como identificar quais são as 
marcas que são verdadeiramente produzidas em Salinas. Dessa forma, muitos 
produtores de cachaça de todo o Estado utilizam a fama da cachaça de Salinas 
para comercializar seu produto.

Outro problema considerado pelos produtores são os períodos de estiagens 
regulares e as secas mais prolongadas que ocasionam atrofiamento da cana, 
obrigando a utilização de irrigação de salvação em algumas regiões produtoras 
e, dessa forma, aumentando os custos de produção.

Os produtores enfrentam ainda dificuldades com: o elevado custo de mão-de-
obra; custos de produção (em especial com aquisição de garrafa e embalagem); falta 
de infra-estrutura, com as condições das estradas secundárias bastante precárias; 
falta de embalagens adequadas; falta de marca própria; inexistência de variedades 
de cana adequadas à produção de cachaça e rapadura; carência de pesquisa e 
difusão desta (os resultados de pesquisa que existem são relacionados ao setor 
sucroalcooleiro); degradação ambiental pela queima de lenha e descarte de vinhoto 
no solo; articulação institucional fraca e desarticulação do setor; ausência de con-
trole mínimo de custos por parte dos produtores; burocracia, principalmente em 
relação ao conflito de exigências legais entre os diversos órgãos de fiscalização e 
lentidão nos registros de estabelecimentos; falta de financiamento para produtores 
de cana e inexistência de incentivo à produção por parte do governo da maioria dos 
estados produtores; inexistência de padrão de qualidade; falta de acompanhamento 
técnico e de controle administrativo; falta de dados concretos sobre a atividade de 
produção e comercialização; falta de incentivo a investimentos em novos produtos 
e em melhoria de processo; preconceito histórico contra a bebida; isolamento e 
falta de empreendedorismo da produção familiar e exportação de cachaça a granel 
que é envasada no exterior. De acordo com a Agência Minas (2006), atualmente 
já existem cerca 150 marcas de cachaça não brasileiras, no exterior.
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PARTE 2 – RAPADURA

2.1 – Caracterização

2.1.1 – Breve histórico

A origem da rapadura data, possivelmente, do início do século XVI, quando 
começou a ser produzida nas Ilhas Canárias (possessão espanhola no Atlântico), 
como uma solução prática de transporte de alimento em pequena quantidade para 
uso individual, dada sua maior resistência frente a mudanças climáticas (OLIVEIRA; 
NASCIMENTO; BRITTO, 2007).

Os primeiros engenhos utilizavam moendas movidas por tração animal, mas, já no 
século XIX, se utilizavam máquinas inglesas a vapor, que, em 1930, foram finalmente 
substituídas por motores a diesel, quando a rapadura passou a ser produzida em larga 
escala. A capacidade de produção por engenho neste período aumentou dez vezes, 
passando de 200 para 2.000 tabletes/dia (aproximadamente mil quilos por dia).

No Brasil, sua gênese ocorre no mesmo período da instalação dos primeiros 
engenhos de cana-de-açúcar. Apesar de usar engenhos movidos a eletricidade, o 
método de produção da rapadura não experimentou grandes mudanças no Brasil 
ao longo dos séculos, sendo ainda utilizadas técnicas bastante rudimentares. A 
maior parte dos engenhos ainda produz o doce em tabletes de 400 a 500 gramas, 
não havendo nenhuma tentativa significativa de diversificação de produtos ou 
mudança em sua forma de apresentação. A produção é sazonal, concentrando-se 
no segundo semestre do ano, período correspondente à falta de precipitações 
pluviométricas na região (FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO, 2006).

Os produtores de rapadura operam no mercado onde ocorre uma baixa 
concorrência, devido à pequena escala de produção e perfil do consumidor regio-
nal. Sua tecnologia é simplificada e de baixo custo (OLIVEIRA; NASCIMENTO; 
BRITTO, 2007).

2.1.2 – Considerações gerais

De acordo com dados da FAO, o Brasil é o sétimo maior produtor de rapa-
dura do mundo. O país que lidera o ranking produtivo atualmente é a Índia, com 
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aproximadamente 8 milhões de toneladas por ano, o que corresponde a 67% da 
produção mundial. No entanto, o maior consumo per capita (23,8 quilos por 
ano) não pertence a este país, mas, sim, ao segundo maior produtor, a Colômbia, 
que produz apenas 882 mil toneladas anuais (BRASIL. MINISTÉRIO DO PLA-
NEJAMENTO, 2006).

Segundo estatística da Pesquisa de Orçamento Familiar (IBGE, 2007), os 
brasileiros consomem em média 153 gramas de rapadura por ano, superando, 
em quantidade consumida, o chocolate em tablete (116 gramas). De acordo com 
a mesma fonte, o consumo aumenta nas classes de baixa renda, chegando a do-
brar nas famílias com renda mensal abaixo de R$ 400,00. No Ceará, o consumo 
está bem acima da média dos demais estados brasileiros, chegando a 1,1kg por 
pessoa/ano.

Pelo fato de ser produzida de forma artesanal e estar associada ao consumo 
pelas camadas de baixa renda, a rapadura é marginalizada pelas grandes redes de 
varejo, que dão preferência a produtos alimentares industrializados. Devido à sua 
pouca expressividade do ponto de vista econômico, a produção de rapadura não 
dispõe de dados atualizados elaborados por órgãos de estatística oficial. Os últimos 
dados disponíveis datam do período de 1970 a 1980, levantados pelo IBGE, que 
apontavam a região Nordeste como principal produtora, com 60% de participação, 
seguida pelos estados do Sudeste, que, juntos, respondiam por 34% do volume 
produzido. Esta mesma série de dados revela o declínio já presente na produção. 
Mesmo constatando a continuidade deste processo de redução na produção, Lima 
e Cavalcanti (2001) mencionam o fato de existirem algumas regiões, como é o 
caso do município de Barbalha (CE), com engenhos que chegam a produzir 100 
mil rapaduras por dia, o que representa entre 40 a 50 toneladas.

Os estados com produção mais significativa são Ceará, Pernambuco, Para-
íba, Alagoas e Bahia. Em 1980, o Estado do Ceará despontava como o maior 
produtor do Nordeste, com 19.488 toneladas produzidas em 2.259 engenhos, 
o que implica em uma média de 8,6 toneladas por estabelecimento. Já o Estado 
de Alagoas, apesar de possuir menor densidade de produção total, produziu uma 
média de 13,5 toneladas por unidade produtora naquele mesmo ano.

Apesar do baixo retorno do investimento na produção de rapadura em relação 
a atividades concorrentes, há que se considerar a geração de emprego no interior, 
ou seja, a função social da atividade. Em pesquisa feita pelo Sebrae de Pernambuco 
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em 1999, foi constatada a geração de 1.500 postos de trabalho em engenhos 
de rapadura nos municípios de Triunfo, Santa Cruz da Baixa Verde e outros 
municípios adjacentes. Em outro levantamento feito em 77 unidades produtivas, 
Lima e Cavalcanti (2001) constataram a geração de 1.052 empregos diretos, o 
que implica uma média de 13,6 pessoas ocupadas por unidade produtora. Estes 
engenhos demandavam mão-de-obra temporária no Sertão e no Agreste no se-
gundo semestre do ano, quando a atividade rural arrefece em função do período 
de estiagem, tendo por isto mesmo uma função social estratégica.

Em estudo baseado em dados coletados em engenhos de vários estados 
produtores, Lima e Cavalcanti (2001) relatam o relativo atraso tecnológico e o 
uso de métodos gerenciais que não são adequados à competitividade do mundo 
moderno. Mudanças nestes dois vetores aliadas à dinamização de novos mercados 
com a abertura de novos canais de comercialização contribuiriam, na visão dos 
autores, para a revitalização da atividade, que ainda tem significativa importância 
para as economias dos estados produtores, especialmente pela sua capacidade de 
gerar emprego em locais que não possuem assistência do poder público.

No que diz respeito ao escoamento, o destino mais comum da produção 
dos engenhos é o comércio varejista, vindo em seguida o atacadista. O mercado 
consumidor se restringe principalmente às regiões circunvizinhas dos locais de 
produção, onde pode ser comprada principalmente em feiras livres. Ocupam 
posição secundária as vendas diretas ao consumidor final (caso das feiras livres) 
e ao governo (merenda escolar), tudo isto no âmbito do mercado local, o que se 
deve à pequena escala de produção.

Os engenhos enfrentam restrições que são comuns a empreendimentos 
localizados no interior de estados do Nordeste, tais como baixo dinamismo 
das áreas produtoras, redução da produção devido à incidência de secas, difícil 
acesso a linhas de crédito, infra-estrutura precária (estradas, fornecimento de 
energia elétrica etc.), mão-de-obra desqualificada, falta de assistência técnica e 
baixo desenvolvimento de habilidades gerenciais. O conjunto destes fatores age 
no sentido de restringir o acesso a mercados dinâmicos, como é o caso daqueles 
localizados nos grandes centros urbanos.

Como mencionado anteriormente, no Nordeste, o consumo de rapadura vem 
experimentando declínio ao longo do tempo. Sendo a rapadura um bem inferior, 
o aumento da renda dos consumidores provoca sua substituição por outros pro-
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dutos, uma vez que a rapadura é consumida prioritariamente por famílias de baixa 
renda, que a consomem em função do baixo preço e de sua elevada capacidade 
nutritiva.

No entanto, já são observadas algumas mudanças neste cenário, com a 
agregação de valor ao produto, o que tem permitido sua inserção gradual nas 
grandes cadeias de supermercados. Para tanto, a rapadura tradicional teve sua 
apresentação modificada, passou a ser ofertada em embalagens menores e mais 
atraentes ao consumidor (como é o caso dos tabletes de 25 gramas), inclusive 
com uma consistência mais macia.

Uma vez que não dispõem de capital de giro, os produtores ficam na de-
pendência de atravessadores e comerciantes que compram a rapadura no próprio 
engenho, incumbindo-se do transporte do produto até os pontos de venda, que, 
em sua maioria, localizam-se na própria região. Outra conseqüência negativa da 
descapitalização dos donos de engenho é a venda do produto por preços baixos, 
freqüentemente abaixo do custo de produção, dado que eles se desfazem totalmen-
te da produção ainda no período da safra. A estes problemas, soma-se a estrutura 
oligopsônica do mercado, uma vez que os intermediários impõem seus preços aos 
produtores, que não têm outra opção de escoamento da produção. São pontuais 
os casos de produtores que, devido ao seu maior porte, negociam com grandes 
atacadistas e cadeias de supermercados, e para tanto tiveram que formalizar seus 
negócios e implantar melhoramentos na qualidade dos produtos.

Uma vez que o consumo do segmento tradicional de mercado – composto 
por famílias de baixa renda – tem-se mantido estável, resta a exploração de novos 
nichos, tais como a recente demanda da classe média por um produto diferenciado, 
que pouco lembra o formato tradicional, inclusive podendo ser combinado com 
outros alimentos, apresentado em embalagens atraentes. Outras duas possibilidades 
são o atendimento da demanda institucional dos governos estaduais e federais, por 
via de inserção da rapadura na merenda escolar e na cesta básica, e, por último, a 
venda para o mercado externo na forma de açúcar mascavo ou tabletes de rapadura, 
havendo já experiências pioneiras, como é o caso das cooperativas do Paraná e dos 
produtores mineiros, ambos exportando seus produtos para países da Europa.

Um nicho de mercado que, no exterior, cresce a cada dia e se encontra em 
expansão também no Brasil é o dos alimentos orgânicos, que é preferido por con-
sumidores de renda média e alta que optaram por uma alimentação mais saudável 
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e, por isso, evitam alimentos industrializados ou cultivados com aditivos químicos, 
como é o caso do açúcar refinado. O açúcar mascavo surge então como alternativa 
ao uso do açúcar industrializado e de adoçantes, sendo bem mais caro que seus 
concorrentes. Este mercado novo não tem sido atendido adequadamente pelos 
donos de engenhos, talvez devido à falta de capital e de articulação adequada 
com canais de distribuição.

Outra possibilidade para garantir a viabilidade econômica do setor é o as-
sociativismo, que, atualmente, encontra-se em fase embrionária, sendo praticado 
pontualmente em algumas regiões. Esta forma de organização dos produtores faz 
uma ponte entre estes e as grandes redes de varejo, permitindo-lhes melhores 
condições de comercialização.

Melado ou mel de engenho é muito usado na gastronomia regional em virtude 
de não existirem fortes fatores de rejeição de consumo. Geralmente é produzido 
na mesma unidade produtiva que a rapadura.

2.2 – Estruturação do Setor Produtivo

2.2.1 – Considerações gerais

A produção de rapadura é pulverizada por todos os estados da área de atuação 
do Banco do Nordeste do Brasil (BNB). É uma atividade de elevada importância 
socioeconômica por ser exercida principalmente por pequenos produtores nos me-
ses mais secos do ano quando não há produção agrícola. Apesar disso, a atividade 
passa por dificuldades, pois a demanda pelo produto tradicional é decrescente.

As condições de produção em todo o Nordeste, Norte de Minas e Norte do 
Espírito Santo são semelhantes; no entanto, algumas regiões produtoras apre-
sentam particularidades.

No Estado da Paraíba destacam-se dois pólos produtores de rapadura: região 
do Brejo Paraibano e Sertão.

No Sertão, existem cerca de 142 engenhos que produzem derivados de 
cana-de-açúcar. A maior produção de rapadura está concentrada na microrregião 
de Souza (municípios de Pombal e Santa Cruz), com 136 engenhos.

No Brejo Paraibano o número de engenhos é bem menor. São em torno de 
29 unidades produtivas espalhadas por 11 municípios, a maioria produzindo ca-
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chaça e rapadura; apenas oito produzem somente rapadura. Os municípios que 
concentram o maior número de produtores são: Areia, Pilões, Alagoa Grande, 
Alagoa Nova e Juarez Távora (LIMA; CAVALCANTI, 2001). Muitos produtores 
dessa região deixaram de produzir rapadura para fabricar cachaça, tendo em 
vista a maior lucratividade apresentada por essa atividade. Além disso, a procura 
por rapadura tradicional diminuiu bastante, o que fez com que muitos engenhos 
fossem desativados ou mudassem de atividade. Somente no município de Areia, 
existiram cerca de 125 engenhos; hoje, não existem mais do que 10. Esse fato 
pode estar associado à não-modernização do setor no sentido de acompanhar 
as exigências do mercado.

No município de Pilões, na região do Brejo paraibano, a produção de 
rapadura cresceu por conta do fechamento da usina de açúcar que existia no 
município, o que obrigou os fornecedores de cana a processar sua própria 
matéria-prima.

Na Serra da Ibiapaba/CE, o município de Ibiapina concentra o maior nú-
mero de produtores de rapadura, com 67 engenhos, seguido de Ubajara, com 
33 produtores (LIMA; CAVALCANTI, 2001). Uma particularidade da Serra da 
Ibiapaba é a produção de rapadura durante praticamente todo o ano, embora 
o maior rendimento seja conseguido no período seco do ano, tendo em vista 
que na época das chuvas há um declínio no teor de açúcar da cana.

Na microrregião de Salinas, a produção de rapadura é baixa, pois a maior 
tradição da região é na produção de cachaça. No entanto, existe um percentual 
elevado de agricultores familiares que tem a produção da rapadura como sua 
principal fonte de renda. Os municípios que possuem maior concentração de 
produtores de rapadura é Novorizonte, região de Bebedouro e Córrego da 
Onça. Além da rapadura, a região de Salinas também produz o açúcar mascavo, 
embora em pequena quantidade.

Na Chapada Diamantina/BA, mais especificamente nos municípios de 
Abaíra, Jussiape, Boninal e Mucugê, é tradicional a produção de cachaça e 
rapadura, embora se observe ano a ano a redução da produção de rapadura, 
dada a dificuldade de comercialização do produto tradicional e a irregularida-
de das chuvas que dificultam a determinação do período exato em que a cana 
apresenta maior teor de sacarose. Apesar dos baixos preços, os agricultores 
preferem a produção de cachaça.
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Em Alagoas, a produção de derivados de cana-de-açúcar (rapadura, batida, 
mel de engenho, alfenim e açúcar mascavo) dá-se em duas regiões distintas do 
Estado: no Agreste e no Sertão. Na Zona da Mata, não existe produção signi-
ficativa de rapadura; historicamente, sempre existiram diferenças econômicas 
e de produção entre esta região, o Agreste e Sertão. Enquanto os bangüês 
(Zona da Mata) produziam açúcar, os engenhos do Sertão produziam rapadura 
e aguardente para consumo regional. No Sertão, a área propícia à atividade 
e aos engenhos era menor, assim como a presença de escravos. Além disso, 
os engenhos eram mais pobres que os bangüês. Na Zona da Mata, as usinas 
substituíram os bangüês; no Sertão, os engenhos permanecem sem alterações 
tecnológicas. Atualmente, a atividade encontra-se em situação de estagnação 
e até mesmo de decadência.

Muito embora a produção de rapadura tenha apresentado queda ao longo 
dos anos, existem oportunidades de crescimento do setor a partir de mudanças no 
produto pela diferenciação e melhoria no padrão de qualidade. Apesar de todos 
os problemas enfrentados pelo setor, os engenhos de rapadura sobrevivem.

2.2.2 – Caracterização do produtor

A produção de rapadura no Nordeste brasileiro, Norte de Minas e Norte do 
Espírito Santo é uma atividade tradicional, em que o sistema de produção perma-
neceu praticamente inalterado ao longo dos anos. A questão socioeconômica dos 
produtores é preocupante, haja vista o seu empobrecimento e a taxa de desocu-
pação da mão-de-obra existente na atividade. Atualmente, os trabalhadores de 
muitas regiões produtoras são obrigados a migrar (Juazeiro da Bahia; São Paulo) 
para trabalharem no período da safra.

Devido aos baixos preços da rapadura, aliados a outros fatores como a 
redução da demanda por rapadura tradicional, a atividade vem cedendo lugar a 
outras atividades em diversas regiões produtoras. Em Alagoas, por exemplo, a 
maior parte dos estabelecimentos das áreas de produção de Água Branca e Mata 
Grande já foram ocupadas por pastagens.

A produção de rapadura é típica de pequena propriedade, praticada no âmbito 
da agricultura familiar. A área média plantada com cana por produtor é de até 
cinco hectares, terras próprias ou arrendadas (menos freqüente). A infra-estrutura 
e condições de higiene dos engenhos são em geral precárias.
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Ainda é comum a produção de rapadura tradicional (peso médio de 1,5 kg) 
(Foto 22); em geral, não há investimento em diferenciação26 do produto. Também 
não é comum a utilização de marca e de embalagens. No entanto, os poucos 
produtores que adotam estas estratégias conseguem comercializar o produto com 
maior facilidade.

A matéria-prima é, de uma forma geral, produzida pela própria unidade 
produtiva; as variedades utilizadas são antigas, de baixa produtividade, média que 
varia entre 40 e 42 ton/ha; as mudas são provenientes do próprio canavial. Os 
produtores geralmente desenvolvem outras atividades, como o plantio de culturas 
de subsistência (milho, feijão, arroz), de hortaliças e criação de bovinos, caprinos 
e ovinos, que complementam a renda advinda da produção de rapadura. Todos 
esses produtos, tal qual a rapadura e o açúcar mascavo, são comercializados no 
mercado local, principalmente nas feiras livres.

Na maioria das regiões produtoras, não é comum a produção de rapadura 
e cachaça na mesma unidade produtiva. A exceção foi encontrada na região da 

26  Rapadura de diferentes tamanhos, formas e sabores.

Foto 22 – Rapadura Tradicional
Fonte: Autores
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Chapada Diamantina/BA e Brejo Paraibano. É mais comum encontrar associação 
da produção de rapadura ao do açúcar mascavo, muito embora em pequenas 
quantidades.

Na região do Cariri, existem aproximadamente 500 produtores de rapadura, 
produzindo 130 mil toneladas por ano, apesar de possuirem capacidade de 
processamento para 500 mil toneladas por ano. Aproximadamente 90% dessa 
produção destinam-se para a região de Triunfo/PE, onde a rapadura é subme-
tida a novo processo produtivo e, muitas vezes, transformada em “bolachão”, 
produto típico da alimentação local.

Na Serra da Ibiapaba, existe uma experiência de produtor bem-sucedido, 
onde as condições de higiene são melhores do que as encontradas nos demais 
engenhos da região. Além disso, possui melhores instalações físicas, inclusive 
com paredes parcialmente revestidas com azulejos. Essa referida unidade pro-
dutiva se constitui em uma empresa e possui um papel diferenciado na região. 
Além de produtora de rapadura e açúcar mascavo, exerce a função de inter-
mediária, pois se trata de um produtor que possui maior nível de informação e 
poder de mercado.

Outra região onde foi encontrado um produto diferenciado foi o Cariri 
cearense, no qual a rapadura é produzida (em alguns casos reprocessada) em 
diversos formatos (drops, corações) e de tamanho reduzido, com peso de 5g. 
Também é comum a adição de castanha, amendoim, coco e gergelim à rapadura. 
Além desses sabores, já existem testes de aceitação para a rapadura adicionada 
à farinha de mandioca, pimenta-do-reino e erva-doce. Dessa forma, o produtor 
consegue agregar valor ao produto, tendo como principais mercados consumi-
dores redes de supermercados e restaurantes.

No Estado da Paraíba, embora ainda em número reduzido, também já 
existem produtores que investem na diferenciação do produto (rapadura em 
diversas formas, tamanhos e sabores), diversificação da produção (rapadura, 
açúcar mascavo, cachaça e mel de engenho) e que possuem uma gestão mais 
profissional.

No Norte de Minas, microrregião de Salinas, além da rapadura tradicional 
de mais de 1kg, sem padronização, são produzidos outros derivados da cana-
de-açúcar denominados de tijolos (Foto 23), uma espécie de doce mais macio 
que a rapadura, feito com frutas, coco ou casca de laranja.
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Na Chapada Diamantina/BA, além da cachaça, os associados da Associação 
dos Produtores de Aguardente da Microrregião de Abaíra (Apama) também pro-
duzem rapadura (Foto 24) e açúcar mascavo, porém em menor escala. A maioria 

Foto 24 – Produção de Rapadura na Região de Abaíra/BA
Fonte: Autores

Foto 23 – Outros Derivados de Cana-de-açúcar Produzidos em 
Salinas/MG

Fonte: Autores
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dos produtores não possui meios para produção (equipamentos como batedeiras) 
de açúcar mascavo em grandes quantidades. Em algumas regiões, falta inclusive 
energia elétrica. Por outro lado, também não existe organização dos produtores 
de forma a viabilizar a atividade.

2.2.3 – Fatores de produção

Por se tratar de uma atividade que utiliza fortemente a mão-de-obra familiar, 
possui grande importância na geração de emprego e renda, muito embora grande 
parte desses empregos seja temporária (corte da cana) e de baixa qualidade (por causa 
das condições insalubres da produção provocada principalmente pelo calor).

A moagem intermitente requer disponibilidade de mão-de-obra temporária 
com alguma especialização durante o ano, situação atendida pelos familiares e, nas 
regiões de alta densidade por trabalhadores dispersos nas inúmeras propriedades 
de pequeno porte.

A remuneração paga ao trabalhador e o número médio de empregos gerados 
varia em cada região visitada, conforme demonstrado na Tabela 7.

Tabela 7 – Remuneração e Geração de Emprego no Setor Produtivo da Rapadura 
em Regiões Visitadas

Região
Remuneração média (R$)

Empregos gerados/ha
Campo Engenho

Serra da Ibiapaba – CE ~10,00 / dia ~15,00 / dia 6

Cariri – CE ~12,00 / dia ~18,00 / dia 6

Triunfo – PE ~15,00 / dia ~25,00 / dia 5

Bahia ~16,00 / dia ~16,00 / dia 5

Fonte: Elaboração Própria dos Autores.

Tal remuneração sempre é acrescida de alimentação e, em alguns casos, 
moradia. O mestre caldeireiro, trabalhador responsável pelo “ponto” da rapadura, 
perfaz a maior remuneração, podendo ganhar R$ 20,00 por diária na Serra da 
Ibiapaba/CE e R$ 35,00 na região de Triunfo/PE.

Em alguns casos, começa a ser observada a substituição da mão-de-obra por 
algum tipo de maquinário, ainda que rudimentar. Na região de Triunfo, por exem-
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plo, foi observada em determinado engenho a existência de um mexedor elétrico 
duplo para a rapadura, considerada uma inovação tecnológica. Trata-se de dois 
mexedores individuais acoplados através de uma correia de moto, funcionando 
de forma sincronizada. No Cariri cearense, tem-se observado paulatinamente a 
substituição do cambiteiro27 pelo tratorista.

Apesar de intensa fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), através da Delegacia Regional do Trabalho (DRT), ainda é elevado 
o número de trabalhadores sem o devido registro na CTPS. Na região de 
Triunfo, por exemplo, em nenhum engenho visitado foi observado registro 
funcional dos trabalhadores fixos ou temporários. Em outras localidades, 
como o Cariri cearense, a remuneração desses trabalhadores é referendada 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) através do “Condomínio de 
Empregadores Rurais”28. 

A cana normalmente é cultivada pelos próprios produtores, apesar de alguns 
a comprarem de terceiros, ao custo de até R$ 60,00 por tonelada (como ocorrido 
na safra 2006). Nos engenhos tradicionais, a cana de terceiros é moída de meia, 
ou seja, metade da produção é destinada para o fornecedor e a outra metade para 
o dono do engenho. Não existem, na região estudada como um todo, variedades 
específicas de cana para a produção de rapadura, sendo normalmente utilizadas 
as mesmas para a cachaça.

2.2.4 – Tecnologia

O nível tecnológico dos produtores de rapadura é, por via de regra, baixo; a 
produção é realizada de maneira totalmente artesanal; ainda podem ser encontrados 
em funcionamento engenhos movidos por tração animal (Foto 25). A infra-estru-
tura de produção dos produtos e as condições de higiene são precárias. Muitas 
unidades produtivas funcionam em galpões abertos com piso de terra batida, sem 
a correta assepsia das máquinas e equipamentos utilizados e com a presença de 
animais no local de produção.

27  O cambiteiro é aquele trabalhador encarregado do transporte da cana do campo para o engenho em tração 
animal.

28  Segundo esse acordo com o MTE, surge a possibilidade de remuneração diária para o trabalhador, não 
inferior a 1 salário-mínimo mensal, com direito a todos os benefícios sociais.
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As condições de trabalho são insalubres e os equipamentos utilizados são 
muito antigos. O setor é carente em pesquisa em todos os níveis, desde o plantio 
da cana à produção da rapadura e açúcar mascavo. As rapaduras não possuem 
uniformidade de peso nem de tamanho. Como fonte de energia para aquecimento 
das fornalhas ainda é utilizada a lenha na maioria dos engenhos.

A variedade de cana utilizada é antiga e de baixa produtividade, cerca de 
40t/ha, sendo que as variedades mais produtivas podem produzir mais de 80t/ha, 
dependendo do manejo dado à cultura. São utilizados arados rudimentares e não 
há um controle na produção vegetal da cana, como adubação, calagem, mensura-
ção de produtividade, seleção de variedades/cultivares mais produtivas. As mudas 
utilizadas são provenientes do próprio plantio de cana do produtor. Observa-se a 
dificuldade dos produtores de adotarem procedimentos de manejo de adubação 
e outros tratos culturais por limitações financeiras. A moagem é processada em 
pequenos ternos de moenda, com baixa capacidade de prensagem e de baixa 
eficiência de extração do caldo. As rapaduras não possuem uniformidade de peso 
nem de tamanho: variam de 250g até 1kg.

Na Microrregião de Abaíra, a infra-estrutura para produção e as condições 
de higiene observadas são melhores do que as encontradas em outras regiões 
produtoras de rapadura do Nordeste (Foto 26).

Foto 25 – Moenda Movida a Tração Animal
Fonte: Autores
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Os produtores usam variedade de cana antiga, tradicionalmente plantada 
na região; no entanto, este material possui um brix médio de 20 a 23%, o que 
proporciona um bom rendimento para a atividade29.

No município de Água Branca, em Alagoas, existe um engenho comunitá-
rio com características semi-industriais pertencente à prefeitura. Esse engenho 
apresenta inovações tecnológicas, como a utilização de processo semi-auto-
mático de cozimento do caldo em tanques fechados de aço inoxidável, o que 
diminui o calor dissipado no ambiente, além de ser mais eficiente do ponto de 
vista energético.

Praticamente, não existe pesquisa relacionada à seleção e melhoramento 
de cana para produção de rapadura. As variedades de cana usadas são geral-
mente antigas. Na Serra da Ibiapaba/CE, predomina o plantio da variedade 

29  O brix ideal para a produção de cachaça gira em torno de 15%. Quanto maior o brix, melhor para o produtor, 
uma vez que esse nível tem que ser baixado ao patamar de 15%, utilizando-se de água para tal, o que gera um 
aumento considerável no produto, sem perda de qualidade. Esse brix pode variar de acordo com o período de 
chuva. Normalmente, o brix cai no período chuvoso, daí a preferência dos produtores em colher e produzir 
no verão.

Foto 26 – Produção de Rapadura na Região de Abaíra
Fonte: Autores
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CB 453, que, segundo os produtores, é mais resistente à seca e à broca da 
cana-de-açúcar, porém sensível ao carvão da cana-de-açúcar (Ustilago scita-
minea). Como prática modal na região, o cultivo da cana é de sequeiro. No 
Cariri cearense, utilizavam-se, na década de 1980, as variedades NA-5679, 
CB-453 e CP-601. Nos anos 1990, foi introduzida a SP-711406. Atualmen-
te, utilizam-se a RB 72-454 e a RB 92-579, introduzidas com o Programa 
Renova Cana Cariri30. Na região de Triunfo/PE, os produtores utilizam a 
variedade catender.

Nesse contexto, observa-se que o setor é muito carente em tecnologia ne-
cessitando de um grande esforço para melhorar as condições de produção e de 
vida dos produtores.

2.2.5 – Meio ambiente

A produção de rapadura não é uma atividade potencialmente poluidora. Os 
resíduos (borra e bagaço) são usados como adubo orgânico no próprio canavial. 
O bagaço pode ser usado ainda na alimentação animal (bovinos). O grande pro-
blema ambiental causado pela atividade é a utilização de lenha como fonte de 
energia. A maioria das regiões produtoras de rapadura ainda usa, em menor ou 
maior quantidade, lenha para o aquecimento das fornalhas. As regiões onde os 
produtores de rapadura estão usando o bagaço como fonte de energia (Serra da 
Ibiapaba, Abaíra/BA, Triunfo) estão fazendo-o por falta de alternativa (escassez de 
lenha ou fiscalização por parte dos órgãos ambientais). Os produtores alegam que 
o fogo direto requer grande volume de bagaço para manutenção da temperatura 
adequada; daí a maior utilização da madeira como combustível; a utilização do 
bagaço implica ainda em maior necessidade de mão-de-obra, pois requer reposição 
mais freqüente que a lenha.

Na Serra da Ibiapaba/CE, dada a insuficiência da produção própria, os pro-
dutores compram bagaço de produtores de cachaça; no entanto, ainda queimam 
madeira no processo de produção.

30  Tal projeto foi implantado pelo governo do Estado do Ceará em 2005 com a finalidade de resgate da 
produção do setor sucroalcooleiro, partindo da premissa básica de renovação da plantação e introdução de 
novas variedades de cana. Critica-se, porém, a escolha de tal variedade para distribuição, tendo em vista 
carência de maior diálogo e transparência. Produtores afirmam que a variedade escolhida não se apresenta 
tão bem quanto a Elias. A carência de estudos técnicos aprofundados não permite fazer qualquer juízo de 
valor sobre a questão.
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A tiborna e a ponta de cana têm como destino a alimentação animal, uma 
vez que há a criação de gado bovino e suíno associada ao plantio da cana, prática 
comum nas regiões produtoras. No Cariri cearense, foi observado o descarte da 
tiborna no ambiente sem qualquer tratamento. Em alguns engenhos da região de 
Triunfo/PE, a tiborna é transformada em melaço e destinada à alimentação bovina. 
Há ainda casos em que esse resíduo é reintegrado ao processo produtivo, servindo 
como insumo para a produção da rapadura escura. Surge daí a indagação quanto 
à assepsia do produto após adição de tal resíduo.

2.2.6 – Organização

O nível de organização dos produtores de rapadura do Nordeste, Norte do 
Espírito Santo e Norte de Minas Gerais é fraco ou inexistente. São fatores que 
provavelmente contribuem para o baixo nível organizacional dos produtores: o 
reduzido peso econômico da atividade e o fato de se tratar de pequenos produtores 
pulverizados geograficamente. Estes fatores, aliados a aspectos culturais, barram o 
aprimoramento da produção, que conserva os mesmos moldes do início do século 
XX, impedindo que muitos problemas de comercialização sejam solucionados 
através da atuação eficiente das associações ou cooperativas.

2.2.7 – Mercado

O sistema de produção da rapadura é atomizado, com presença marcante de 
intermediários que fazem a distribuição do produto, impondo preços e condições 
de pagamento aos produtores, que, debilitados financeiramente e sem transporte 
próprio, tornam-se reféns desta situação. Por serem poucos os compradores, 
cria-se uma estrutura de mercado típica de oligopsônio.

No entanto, um pequeno número de produtores está conseguindo canais 
de comercialização alternativos, possuindo articulação com atacadistas de maior 
porte ou cadeias de supermercados. É o caso de produtores de maior porte ou 
que estão localizados próximos aos centros consumidores. Aqueles que utilizam 
estratégias de comercialização e trabalham com produtos diferenciados possuem 
menores problemas de mercado.

O principal mercado consumidor da rapadura produzida no Cariri cearense é 
o próprio Estado do Ceará, seguido do Rio Grande do Norte, Paraíba e São Paulo. 
Este último, mais exigente, obrigou uma adequação no produto, com a inclusão de 
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código de barras por parte dos distribuidores. O valor agregado pela embalagem 
representa um incremento de 34,4% no preço em relação ao produto tradicional 
(vendido a R$ 0,90 por quilo a granel) e 21% em relação à batida (vendida a R$ 
1,00 por quilo a granel). Não há planejamento da produção nem capital de giro, 
o que eleva a vulnerabilidade do negócio. A demanda existente absorve toda a 
rapadura produzida sem formação de estoque. O prazo médio para recebimento 
das vendas varia de 30 a 60 dias.

Com a agregação de valor ao produto (reprocessamento e adição de sabores, 
tais como amendoim, castanha e chocolate), a rapadura tem sido comercializada 
por R$ 1,80, quando embalada em caixas contendo 240g, e R$ 0,80, quando 
comercializada em sacos plásticos de 240g (ou seja, o preço por quilo equivale a 
R$ 7,50 e R$ 3,33, respectivamente). Em virtude da limitação de capital, a oferta 
não consegue atender toda a demanda.

O principal mercado consumidor para esse produto diferenciado é o Estado 
do Ceará, principalmente a capital, onde é comercializada em supermercados e 
no Mercado Central (consumida por turistas, primordialmente), e na região do 
Cariri. Através de uma empresa distribuidora em Fortaleza, o produto é remetido 
para outros estados, tais como São Paulo, Rio Grande do Norte e Rondônia. 
Mais recentemente, contatos preliminares têm sido realizados pelo distribuidor 
na tentativa de exportar a rapadura para a Alemanha.

Na região da Ibiapaba, o preço médio da rapadura ao produtor corresponde 
a R$ 50,00 por carga31, com picos de R$ 70,00. O principal mercado consumi-
dor é o Estado do Ceará, seguido do Maranhão, Distrito Federal, Pará e Piauí. A 
venda é feita sob encomenda, a partir da qual se planeja a produção, não havendo 
formação de estoque.

Em Pernambuco, uma estratégia utilizada por alguns produtores para elevar 
o preço da rapadura é a antecipação da colheita e da produção em relação aos 
concorrentes, aproveitando-se da carência do produto no mercado. Essa estratégia, 
aliada à capacidade de armazenamento por até quatro meses, dada existência de 
capital de giro, faz com que o produtor consiga vender seu produto com preços 
superiores: na safra 2006, um produtor conseguiu picos de R$ 70,00 por carga 
de rapadura.

31 O produtor considera uma carga um lote contendo 100 (cem) unidades de rapadura, pesando 900g cada 
unidade.
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Na Paraíba, encontra-se um empreendimento que se destaca no cenário produtivo 
nordestino: o engenho Olho D’água. Trata-se de empresa que utiliza marca registrada 
(Olho D’Cana) e produz grande variedade de derivados de cana, tais como rapadura 
tradicional (em barras de 500 e 1.000 gramas), rapadura em barras de 25 gramas, 
cachaça e mel de engenho. No entanto, o grande destaque fica para um produto 
inovador lançado em 2003, que é a rapadura em pastilhas de três gramas adicionada 
a vários ingredientes, como canela, erva-doce, cravo-da-Índia, coco, chocolate e 
castanha. Este produto conquistou aceitação imediata no mercado, sendo exposto 
em feiras nacionais e internacionais. Atualmente é distribuído nos Estados da Paraíba, 
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Maranhão e na região Sudeste.

Observou-se, de uma forma geral, que produtores que adotam diferenciação 
de seu produto (rapadura de diferentes formas, tamanhos e sabores) não possuem 
dificuldades na comercialização e que a demanda por esse produto diferenciado 
chega a ser maior que a oferta. Isso demonstra que o mercado está mudando, 
exigindo produtos de melhor qualidade. Esses produtores conseguem comercializar 
seus produtos em grandes redes de supermercados espalhadas pelo país.

A demanda por açúcar mascavo também é crescente; no entanto, poucos 
produtores estão aproveitando essa oportunidade de mercado. A principal causa 
para isso é a baixa capacidade de produção dos engenhos. O produto geralmente 
é demandado em grandes quantidades, fazendo-se necessária a articulação de 
produtores visando atender este nicho crescente de mercado.

2.2.8 – Principais problemas

Os principais problemas do setor remetem a oscilações e queda da demanda. 
Apesar de ser aqui apontada como problema pelos produtores, é perceptível que a 
demanda está diretamente relacionada à qualidade: aqueles produtores que oferecem 
um produto de melhor qualidade não enfrentam problemas de comercialização.

Além dos problemas supracitados, específicos do mercado de rapadura, os 
produtores apontam ainda como gargalo produtivo os programas assistenciais do 
governo federal, que, segundo eles, conduzem ao aumento do preço da força 
de trabalho32.

32  O trabalhador, de acordo com a visão do produtor, prefere a ociosidade para, dessa forma, fazer jus ao 
benefício do Programa Bolsa Família. Há ainda aqueles que prescindem do registro na CTPS, tendo em vista 
possibilidade, caso seja listado enquanto trabalhador, de perder o direito de aposentadoria especial rural, aos 
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De uma forma geral, observam-se ainda os seguintes problemas no setor:

i) Mercado oligopsônico: poucos grandes compradores conseguem formar 
e determinar o preço do produto na região;

ii) Desorganização da cadeia produtiva: principalmente caracterizada pelo 
baixo grau de associação e cooperação entre os agentes, levando a maiores 
custos de transação;

iii) Baixa capacidade gerencial: não há controle gerencial de produção, em 
especial controle de custos;

iv) Ausência de assistência técnica;

v) Dificuldade de acesso ao crédito;

vi) Ausência de estudos empíricos que demonstrem a variedade de cana mais 
indicada para a região;

vii) Utilização de corantes e açúcar industrial na rapadura: esse fato com-
promete a qualidade do produto, bem como a sua imagem perante o 
consumidor;

viii) Elevado custo da energia elétrica;

ix) Elevados encargos sociais, o que leva à informalidade nas relações de 
trabalho;

x) Condições precárias de produção, principalmente relacionadas à falta de 
higiene e insalubridade do ambiente produtivo (Foto 27);

xi) Inexistência de padronização do produto;

55 anos para a mulher e 60 para o homem. Enquanto trabalhador, a aposentadoria por via do INSS dá-se 
aos 60 e 65 anos para a mulher e homem, respectivamente.
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Foto 27 – Condições Insalubres de Trabalho na Produção de 
Rapadura

Fonte: Autores
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PARTE 3 – CACHAÇA E RAPADURA: ESTRUTURA DA CADEIA 
PRODUTIVA

Cachaça, rapadura, açúcar mascavo e melado podem ser produzidos na 
mesma unidade produtiva, pois possuem a mesma base de produção. A integração 
da produção desses quatro derivados artesanais da cana possibilita a redução de 
custos operacionais. No entanto, o que se observa de forma geral no Nordeste, 
Norte de Minas e Norte do Espírito Santo é o processamento isolado de cachaça, 
açúcar ou rapadura. A exceção é a interação entre o processamento de rapadura 
e o melado, e, em alguns casos, da rapadura e açúcar mascavo.

A cadeia produtiva da cachaça envolve fornecedores de cana-de-açúcar, 
de insumos, de equipamentos agrícolas e industriais, financiamento, assistência 
técnica, instituições de pesquisa, produtores de matéria-prima (cana-de-açúcar), 
engenhos, alambiques, destilarias de cachaça, associações, cooperativas, empre-
sas padronizadoras, engarrafadoras e distribuidoras, representações comerciais e 
exportadoras (Figuras 1 e 2).

A microrregião de Salinas se destaca dentre as demais regiões produtoras 
de cachaça do Nordeste, Norte de Minas e Norte do Espírito Santo por possuir 
praticamente todos os elos da cadeia produtiva da cachaça. No Estado da Bahia, 
também se observa uma cadeia produtiva bastante solidificada, fornecendo mo-
endas (ainda que carecendo de melhoramentos), embalagens (caixas de papelão), 

Foto 28 – Produção de Dornas de Envelhecimento e 
Armazenamento de Cachaça em Salinas/MG

Fonte: Autores
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dornas para armazenamento e envelhecimento (Foto 28), rótulos, gráficas e ser-
viços de marketing. A vulnerabilidade persiste, todavia, no elo correspondente a 
fornecedores de alambiques, dornas e engarrafamento: tampas e garrafas ainda 
têm que ser adquiridas no Estado de São Paulo, enquanto os alambiques e as 
dornas de envelhecimento provêm de Minas Gerais. Apenas uma metalurgia pro-
duz alambique em Abaíra, a empresa Menaza, mas sua produção é insuficiente 
para a demanda.

Na produção de cachaça artesanal, a mão-de-obra, apesar de intensiva, é de 
fácil disponibilidade. É comum a utilização da mão-de-obra familiar na produção 
de cachaça e rapadura.

Figura 1 – Cadeia Produtiva da Cachaça
Fonte: Adaptado de Oliveira et al. (2006) e Lima (2006).
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3.1 – Capacitação e Assistência Técnica

O setor produtivo de cachaça e rapadura no Nordeste é muito carente em 
capacitação e assistência técnica. As instituições que têm atuado nesse sentido 
são o Sebrae, principalmente com relação a produção de cachaça, e a Emater 
na produção agrícola e de rapadura, porém com sérias dificuldades de falta de 
pessoal e de condições de trabalho.

Figura 2 – Cadeia Produtiva da Rapadura, Batida Alfenim e Mel de Engenho
Fonte: Adaptado de Sampaio et al. (2005).
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3.2 – Insumos/Máquinas e Equipamentos

Para o processamento da cana em rapadura, cachaça ou outro derivado 
de cana, os engenhos podem comprar a matéria-prima (mercado livre), fazer 
acertos de meia (contratos) ou plantar na própria unidade produtiva (integração 
vertical), situação mais comum encontrada nas regiões produtoras do Nordeste, 
Norte de Minas Gerais e Norte de Espírito Santo.

Não existem problemas de oferta de insumos; no entanto, a maioria dos 
produtores não utiliza esses fatores de produção por falta de recursos finan-
ceiros. Essa realidade é comum tanto ao setor produtivo da cachaça quanto 
da rapadura.

Com relação à oferta de máquinas e equipamentos para produção de 
rapadura e cachaça, o setor nordestino ainda passa por problemas. Rodas 
(2005) cita que as moendas persistem com sistemas de lubrificação por graxa, 
contaminando o caldo da cana e comprometendo a qualidade do destilado, 
mesmo já existindo experiências de lubrificação com água. Os pequenos en-
genhos do Nordeste geralmente adquirem equipamentos usados e adaptados, 
pois os fornecedores de equipamentos novos localizam-se no Sudeste do país. 
Exceção é encontrada na microrregião de Salinas onde existem praticamente 
todos os elos da cadeia produtiva. Em Missão Velha (CE), existe um fabricante 
de maquinário para engenhos (moendas), no entanto, são considerados inefi-
cientes na extração do caldo (LIMA, 2006).

É comum a reutilização de garrafas para o envase de cachaça de alambi-
que, embora já exista uma garrafa padrão para cachaça artesanal (700ml, com 
indicação “Cachaça do Brasil”). Com relação à cachaça industrial, vem sendo 
utilizada recentemente a garrafa de plástico de 500ml (LIMA, 2006).

3.3 – Produção/Padronização/Engarrafamento

As empresas padronizadoras adquirem a cachaça produzida pelas desti-
larias e alambiques. O produto é estandardizado (misturado e padronizado) e 
engarrafado através de processo industrial ou semi-industrial. No Estado de 
Pernambuco, já existem aglomerações de pequenos produtores de cachaça em 
volta das empresas padronizadoras.
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As maiores empresas produtoras de cachaça (industrial e artesanal) pa-
dronizam e engarrafam seu próprio produto. Alguns pequenos produtores 
engarrafam parte do seu produto de forma artesanal.

Ainda é comum a utilização de embalagens de cerveja e outras bebidas como 
da própria cachaça industrial, porém há uma tendência no segmento produtivo 
de cachaça artesanal de qualidade de desenvolvimento de embalagens sofistica-
das, que conferem ao produto um aspecto nobre, com o objetivo de atender as 
exigências do mercado.

A rapadura é produzida em engenhos caracterizados, na maioria das vezes, 
por baixo nível tecnológico. Normalmente, sua produção é associada a outros 
produtos como mel de engenho, açúcar mascavo, batida, alfenim e, em alguns 
casos, com cachaça. A adoção de embalagens ainda é incipiente embora venha 
crescendo a utilização de filmes plásticos, principalmente nos produtos comer-
cializados em supermercados.

3.4 – Distribuição

No mercado interno, os produtores de cachaça mais estruturados podem 
vender o produto diretamente aos postos de venda ao consumidor (supermercados, 
bares etc.) ou para atacadistas de bebidas.

Já os pequenos produtores, em geral, comercializam seu produto a granel 
para atravessadores. Em menor escala, ocorre a venda do produto diretamente no 
mercado local ou através de cooperativas; estas podem comercializar a cachaça 
para as empresas padronizadoras ou diretamente para o mercado ou, ainda, vender 
uma parte da produção através de cada canal de comercialização.

Para comercializar a cachaça no mercado externo, as empresas podem utilizar-
se de vendas diretas do fabricante/exportador ao importador, indiretas, realizadas 
por empresas comerciais de atividade mista ou consórcio de exportação.

Com relação à rapadura, batida, alfenim e mel de engenho, grande parte da 
produção é distribuída por atravessadores para varejistas e feirantes no mercado 
local e regional. Os produtores mais estruturados conseguem comercializar seu 
produto diretamente para distribuidores e varejistas. Parte da produção dos 
pequenos produtores é comercializada diretamente por eles no mercado local, 
geralmente nas feiras livres do município.
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3.5 – Consumidores

A falta de informação a respeito dos atributos da cachaça também é obser-
vada no elo dos consumidores. Existe a crença de que a cachaça envelhece após 
o engarrafamento, como ocorre com o vinho. Convém lembrar que o tempo de 
envelhecimento das bebidas destiladas é o período em que a mesma permanece 
em tonéis de madeira, pois o envelhecimento se processa através de trocas gasosas 
que se realizam por meio da porosidade da madeira (COUTINHO, 2003).

A cachaça artesanal de baixa qualidade é consumida pela população de renda 
mais baixa, assim como a cachaça produzida industrialmente pelas grandes em-
presas. Já o produto diferenciado de melhor qualidade é consumido pelas pessoas 
de maior poder aquisitivo das classes A e B.

A maior parte da produção da rapadura tradicional é consumida pela po-
pulação de renda mais baixa, principalmente da zona rural. Em algumas grandes 
redes de supermercado, é possível encontrar marcas de rapadura comercializadas 
em tabletes e devidamente embaladas.

3.6 – Aparato Institucional

Em termos de aparato institucional, tem contribuído para a expansão do 
setor produtivo da cachaça: a Federação Nacional das Associações de Produtores 
de Cachaça de Alambique (Fenaca), a Agência de Promoção de Exportações e 
Investimentos (APEX), Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) 
e a Câmara Setorial da Cachaça.

Na microrregião de Salinas, o desenvolvimento do projeto local conta com 
a atuação da Secretaria da Agricultura (SAF), do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA); da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado 
de Minas Gerais (Emater-MG); da Escola Agrotécnica Federal de Salinas (EAFSAL) 
e com financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf), gerido pela SAF/MDA e do Fundo de Desenvolvimento Rural 
de Minas Gerais (Funderu) (VERDI, 2005).

Com relação à rapadura, diversos municípios nordestinos dos Estados da 
Bahia, Ceará e Pernambuco incluíram esse produto na merenda escolar. O produto 
está sendo incluído também entre os itens das cestas básicas distribuídas pela 
administração nacional do programa de cestas básicas.
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3.7 – Pesquisa

No Nordeste, existem poucas instituições de pesquisa que desenvolvem 
trabalhos para o solucionar problemas do setor da cachaça e menos ainda da 
rapadura. Não existem variedades de cana selecionadas para a produção de 
cachaça ou rapadura, muito embora estejam em curso trabalhos de pesquisas 
financiados pelo Fundeci para seleção de materiais específicos para produção 
de cachaça. Atualmente, os produtores utilizam materiais antigos ou, no melhor 
dos casos, as variedades selecionadas para produção de açúcar e álcool. No 
Espírito Santo, o governo do Estado, por meio de parceria com a Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e o Instituto Capixaba de Pesquisa, 
Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), está pesquisando variedades de 
cana-de-açúcar específicas para a produção de cachaça. No Norte de Minas 
Gerais, a Escola Agrotécnica Federal de Salinas deverá tornar-se um importante 
centro de pesquisa no Nordeste, em função da implantação do curso superior 
de Tecnologia em Produção de Cachaça. Já foram iniciados alguns trabalhos de 
seleção de novas variedades.

Na Serra da Ibiapaba, Estado do Ceará, a Ematerce, juntamente com a 
Associação de produtores, fez um esforço para selecionar uma variedade mais 
produtiva na região; para tanto foram implantadas três unidades demonstrativas de 
uma nova variedade de cana. Duas dessas unidades estão no município de Viçosa. 
No entanto, os primeiros resultados mostram que esta variedade é muito exigente 
em água, sendo que a maioria dos produtores da região não possui nem tradição 
nem recursos financeiros para irrigar cana. Nesse contexto, é necessário testar 
outras variedades para encontrar um material que se adapte melhor às condições 
edafoclimáticas da Serra.

O BNB–Etene, com recursos do Fundeci, tem contribuído para a pesquisa e 
difusão de novas tecnologias para a produção de cachaça e rapadura em sua área 
de atuação. Nesse contexto, destacam-se as seguintes pesquisas:

i) Utilização de Leveduras Selecionadas para a Produção da Cachaça Artesanal 
na Região de Salinas-MG, com recurso destinado à Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG) e Coopercachaça, quando foram identificadas as 
linhagens UFMG A-1007, UFMG A-2097 e UFMG A-Sal 17, mais propícias 
para o início do processo de fermentação e que possuem boa aceitação no 
teste degustativo e maior resistência a variações ambientais do processo;
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ii) Projeto financiado para a UFC com o objetivo de testar o emprego de 
extratos aromáticos de madeiras regionais, tais como bálsamo, carvalho 
e umburana como agentes de envelhecimento acelerado de aguardentes 
de cana (Cachaça). Verificou-se que a cachaça envelhecida por este mé-
todo apresentou qualidades sensoriais e cromatográficas semelhantes às 
envelhecidas de forma tradicional;

iii) Trabalho realizado numa parceria entre a Universidade Federal da Para-
íba (UFPB), Aspeca e Funape, em fase de execução (2007), pretende 
investigar a ocorrência de carbamato de etila em cachaças produzidas no 
Estado da Paraíba, bem como difundir, implementar e monitorar mudanças 
tecnológicas para seu controle e redução;

iv) Também em fase de execução (2007), projeto em parceria da Universidade 
Federal de Montes Claros (Unimontes) e a EAFSAL pretende verificar 
a influência das variedades de cana sobre o rendimento industrial e a 
qualidade para produção da cachaça artesanal e verificar a viabilidade 
da substituição da silagem de sorgo pelos subprodutos da fabricação da 
cachaça na alimentação de bovinos confinados;

v) Produção e Rendimento de Variedades RBs da cana-de-açúcar: Influência 
na fabricação dos derivados (cachaça, rapadura e álcool) no Brejo Parai-
bano. Projeto em fase de execução pela Empresa Estadual de Pesquisa 
Agropecuária da Paraíba (Emepa).

A Universidade Federal da Paraíba tem um projeto de difusão da importância 
da rapadura e estímulo do consumo de rapadura através da inclusão da rapadura na 
merenda escolar das escolas municipais. Faz parte desse projeto a edição de uma 
Cartilha sobre a Rapadura (história em quadrinhos) para distribuição nas escolas.

No município de Areia, no Brejo Paraibano, existe uma faculdade de Agro-
nomia, mas os pesquisadores não trabalham com cana-de-açúcar. A Universidade 
possui uma minidestilaria, mas não está funcionando.

3.8 – Financiamento

Os bancos oficiais não possuem linhas de financiamento para a cana-de-açúcar 
voltada para a produção de cachaça, rapadura e outros derivados produzidos por 
pequenos produtores.
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No Banco do Nordeste do Brasil (BNB), os financiamentos ao setor são 
provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e, 
como se pode observar através da Tabela 8, com exceção de 2002, o número 
de operações contratadas é pequeno ao longo dos anos. Em 2006, o número de 
contratos foi de apenas 32, dos quais, 15 para Minas Gerais, Estado que possui 
maior nível de estruturação do setor. Em termos de valor contratado, observa-se 
que, em 2005 e 2006, ocorreu grande incremento na aplicação dos recursos na 
atividade. Nesse período, Pernambuco e Sergipe foram os maiores beneficiados, 
provavelmente em função do sistema de produção de maior escala. A maioria das 
operações em todos os estados tem sido de pequeno valor, destinado a pequenos 
e médios produtores.

Tabela 8 – Financiamento do BNB ao Setor Produtivo da Cachaça no Nordeste, 
Norte de Minas e Norte do Espírito Santo – Quantidade de Operações 
e Valor Contratado, Período 2002 a 2006

UF

2002  2003  2004  2005  2006  

Oper. Valor Oper. Valor Oper. Valor Oper. Valor Oper. Valor

BA 6� 1�5.278,66 32 217.996,73 1� 10�.6�8,60 9 15�.228,7� 1 15.000,00

CE 1 3.937,20 1 500,00       

ES     1 76.82�,80 1 ��.62�,��   

MA 1 19.720,26     6 15.��6,36 3 7.697,52

MG 99 629.01�,23 7 151.155,68 5 16�.9�8,71 10 �05.901,80 15 1.268.093,12

PB     1 21.3��,00 1 89.061,00 3 �1.396,60

PE 1 121.266,00   2 571.800,00 2 991.900,00 � 17.�2�.100,00

PI 1 6.659,�5 1 8.989,51 2 616.8�5,06 2 1�.1�9,00 2 16.811,93

RN       2 878.881,99 1 25.000,00

SE 2 �83.707,89 1 197.125,76 1 1.000,00 3 13.235.527,17 3 353.5�7,79

TOTAL 169 1.409.583,69 42 575.767,68 26 1.557.411,17 36 15.829.720,50 32 19.151.646,96

Fonte: Banco do Nordeste do Brasil. 
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3.9 – Turismo

A maioria das regiões produtoras de cachaça do Nordeste, Norte de Minas 
e Norte do Espírito Santo possui potencialidade para o desenvolvimento do turis-
mo cultural, que se constitui numa alternativa de valorização do território e dos 
produtos dessas regiões que possuem engenhos seculares e importantes aspectos 
históricos relacionados à cana-de-açúcar e a sua transformação em cachaça e 
rapadura (DANTAS, 2006).

Algumas regiões produtoras de cachaça e rapadura do Estado de Alagoas 
possuem ótimo potencial turístico em função das características tradicionais dos 
engenhos, belos casarões e história ligada ao cangaço. Os municípios de Água 
Branca e Mata Grande possuem um atrativo a mais: o clima ameno.

Na Paraíba, existe um esforço por parte do governo do Estado para explorar o 
potencial turístico. No entanto, as regiões produtoras ainda não estão dotadas de 
estrutura de hospedagem e alimentação para receber o visitante. Além disso, falta 
capacitar o produtor para essa nova atividade. A exceção encontrada nas regiões 
visitadas foi o Engenho Volúpia, localizado no município de Alagoa Grande, na 
Paraíba, que possui sala para degustação de licor, restaurante e vidraças nas salas 
onde não é possível o fluxo de grande número de pessoas, para que os visitantes 
possam observar o processo de produção. O engenho faz parte do Projeto Ca-
minho dos Engenhos do Sebrae, no qual os turistas deverão sair de João Pessoa 
passando pela região de Areia com visitas a diversos engenhos, seguindo para 
Nova Jerusalém em Pernambuco e depois para Recife. O roteiro Caminhos do 
Engenho ainda é recente e ainda há muito que aprimorar na região, principalmente 
em relação à infra-estrutura e capacitação dos produtores.

Paraíba, Pernambuco e Alagoas possuem um circuito mais abrangente que 
interliga os três estados: “A Civilização do Açúcar”. No Estado da Paraíba, já 
existe o roteiro “Caminhos do Frio”; juntamente com os roteiros “Caminhos 
dos Engenhos” e “Caminhos do Padre Ibiapina”, irá se integrar ao circuito mais 
abrangente dos três estados.

No município de Areia, existe um dos poucos engenhos produtores de 
rapadura do Nordeste, que explora o potencial turístico local aliado à atividade 
onde os visitantes têm a oportunidade de visitar as moendas e provar dos pro-
dutos produzidos no engenho. O produtor construiu uma palhoça para servir 
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almoço aos visitantes. Grande parte da mão-de-obra da propriedade é familiar. 
O engenho recebe pessoas dos municípios vizinhos e de João Pessoa através de 
agências de viagem.

A Serra da Ibiapaba, no Estado do Ceará, que já possui um fluxo turístico 
considerável em função do clima ameno, das trilhas e cachoeiras, também possui 
engenhos antigos que poderiam ser incluídos em roteiros turísticos da região, 
porém existem muitos problemas que devem ser solucionados. É necessário ca-
pacitar os produtores para receber o turista, adequar os engenhos às normas do 
Ministério da Agricultura e dotar a região, principalmente a cidade de Viçosa do 
Ceará, de infra-estrutura.

O Estado da Bahia possuiu uma grande vantagem comparativa para o turismo 
quando comparado com as demais regiões produtoras do Nordeste, pois, além dos 
engenhos seculares, possui um atrativo a mais: a Chapada Diamantina. Entretanto, 
a região possui problemas de falta de infra-estrutura que está prejudicando de 
uma forma geral o turismo na região. A Chapada Diamantina é de difícil acesso, 
pois é distante de Salvador e não existem linhas aéreas para a região.

Salinas é outra região que possui um forte potencial para a exploração do 
turismo como atividade complementar à produção da cachaça e rapadura. Porém, 
assim como as demais regiões produtoras do Nordeste, a cidade ainda carece de 
infra-estrutura para que a atividade possa desenvolver-se. Nos demais estados do 
Nordeste, apenas a cachaça Triunfo, localizada em Pernambuco, utiliza o potencial 
turístico da atividade. O turismo é explorado na propriedade, complementando 
e sendo complementada pela produção de cachaça. Grande parte da área do 
engenho é ocupada com uma pousada temática, restaurante, balneário e loja de 
conveniência33.

Diversas cidades produtoras de cachaça promovem festivais com o objetivo 
de promover o produto, entre as quais, podem-se citar: Areia na Paraíba; Triunfo e 
Santa Cruz da Baixa Verde, em Pernambuco; Viçosa do Ceará; Abaíra na Chapada 
Diamantina, Bahia e Salinas no Norte de Minas Gerais.

Portanto, apesar do forte potencial turístico de algumas regiões produtoras de 
cachaça e rapadura no Nordeste, o setor ainda sofre com a carência de fomento 
ao turismo que se vincule com a produção de derivados da cana.

33  Ver apêndice B.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A produção de cachaça e rapadura no Nordeste, Norte de Minas e Norte do 
Espírito Santo possui grande importância socioeconômica na geração de emprego 
e renda principalmente para a população mais pobre.

Por se tratar de um setor que detém pouco capital, geralmente de base fa-
miliar, e que possui maiores dificuldades de acesso a informações e ao mercado, 
o desenvolvimento da cachaça artesanal e da rapadura é fortemente dependente 
da organização dos produtores em cooperativas e associações. 

No caso da cachaça, em alguns estados, a exemplo da Bahia e Minas Ge-
rais, vêm sendo envidados esforços por parte das instituições governamentais e 
dos próprios produtores de cachaça no sentido de organizar o setor, o que tem 
refletido na qualidade do produto e na conquista de mercado. Nos últimos anos, 
tem-se observado no Brasil crescimento do investimento em controle de qualidade 
e marketing para prospectar o produto no mercado externo. No entanto, ainda 
carece de política pública de produção, venda e distribuição. Já o setor produtivo 
da rapadura é quase que totalmente desprovido de apoio institucional.

A estrutura produtiva da cachaça apresenta um ramo bem estruturado, re-
presentado pelas grandes empresas e pelos alambiques que produzem cachaça 
artesanal de qualidade e outro ramo dos pequenos produtores de baixo nível 
tecnológico, sem qualificação gerencial e da mão-de-obra. A informalidade nesse 
segmento ainda é muito grande e indicada como um problema. No entanto, a 
demanda para o produto de qualidade é limitada e ainda potencial.

A tradição, facilidade da comercialização informal e a falta de recursos para 
atender as exigências sanitárias são as principais razões da resistência dos produ-
tores em registrar sua marca; em muitos casos, existe ainda falta de conhecimento 
sobre as exigências.

Para o caso da cachaça de alambique, os produtores de Minas Gerais encon-
tram-se hoje em melhores condições em relação aos outros produtores nacionais, 
oferecendo forte concorrência. Na região de Salinas, existe uma condição de 
produção bem diversa da encontrada no Nordeste e no restante do Norte de 
Minas. O setor está em franco desenvolvimento, observando-se intenso processo 
de modernização das unidades produtivas e profissionalização dos produtores.
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A maioria dos produtores de cachaça artesanal que produzem de acordo 
com as normas técnicas e sanitárias preconizadas pelo MAPA estão vinculados a 
programas estaduais de desenvolvimento da atividade ou a organizações de pro-
dutores que têm fomentado melhorias no setor e lhes oferecido apoio técnico.

O aumento do consumo de cachaça de qualidade, aliado ao potencial 
que existe de exportação deste produto, está exigindo práticas criteriosas para 
obtenção de um produto padronizado e com qualidades químicas e sensoriais 
comprovadas.

Com relação à comercialização, observa-se que o principal mercado consu-
midor da bebida ainda é o nacional; uma pequena parte do produto é exportada 
e, desta, um percentual muito baixo é artesanal. Faltam distribuidores, volume de 
produção e uma política de exportação para esse tipo de produto. Porém, levando-
se em conta que apenas 1% do total de cachaça produzida no Brasil é exportada 
e que as ações de promoção são recentes, pode-se concluir que o destilado de 
cana brasileiro tem muito espaço a conquistar no mercado externo.

O setor possui ainda outras potencialidades de mercado ainda não devida-
mente exploradas, como o turismo, que não se desenvolve nas áreas de produção 
de cachaça pelo despreparo dos produtores, principalmente, mas também pela 
falta de fomento.

São diversos os problemas enfrentados pelo setor produtivo de cachaça no 
Nordeste, entre os quais podem-se citar:

i) O alto grau de informalidade;

ii) Falta de capital de giro;

iii) Massificação da venda de cachaça artesanal com qualidade inferior a 
granel;

iv) Ausência de controle de custos por parte dos produtores;

v) Pirataria das marcas registradas;

vi) Dificuldade de acesso ao crédito, morosidade na análise dos projetos e 
na liberação dos recursos;

vii) Baixo nível tecnológico;

viii) Falta de qualidade e padronização do produto;
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ix) Inexistência de empresas produtoras de máquinas e equipamentos de 
qualidade;

x) Forte concorrência com o Sudeste do país;

xi) Falta de conhecimento do processo de produção;

xii) Produtos com baixo valor agregado;

xiii) Ausência de controle de qualidade no processo de produção;

xiv) Falta de projetos de boa qualidade para financiamento;

xv) Carência de pesquisa e difusão desta;

xvi) Falta de dados concretos sobre a atividade de produção e comercializa-
ção;

xvii) Preconceito histórico contra a cachaça;

xviii) Elevada carga tributária;

xix) Ausência de assistência técnica ou desqualificação desta. 

xx) Articulação institucional fraca;

xxi) Exportação de cachaça a granel;

Com relação à rapadura, conclui-se que há necessidade de realização de 
controle de qualidade na produção, bem como formulação de normas técnicas 
para o produto. Há necessidade de seleção e disseminação de matéria-prima 
(cana-de-açúcar) mais produtiva e adaptada às condições de cada região pro-
dutora. A capacitação dos produtores e a qualificação da mão-de-obra são 
condições importantes para a melhoria da qualidade do produto, e, se aliadas 
a alternativas de comercialização, proporcionariam elevação na renda.

Os principais problemas do setor produtivo de rapadura no Nordeste 
são: baixa lucratividade, associada a encargos elevados e a preços reduzidos, 
que, por sua vez, estão relacionados à produção de rapadura tradicional, sem 
diferenciação. Além disso, os canais de comercialização são, por via de regra, 
inadequados, com presença marcante de atravessador. Por outro lado, atual-
mente, os produtores não possuem outra forma de comercializar seus produtos, 
pois lhes falta conhecimento de mercado e recursos financeiros para fazerem 
eles mesmos a distribuição.
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Outros problemas observados no setor:

i) Atraso tecnológico, baixa qualidade do produto, equipamentos deficientes 
ou sucateados, precariedade das instalações, variedades de cana antiga 
de baixa produtividade;

ii) Falta de programas de capacitação e carência de assistência técnica;

iii) Inexistência de normas técnicas e de padronização;

iv) Reduzido suporte ao setor por parte de programas governamentais;

v) Carência de infra-estrutura: estradas, energia elétrica (cara, monofásica 
e escassa);

vi) Dificuldade de acesso ao crédito;

vii) Escassez de capital de giro;

viii) Ineficiência de extração do caldo por conta de utilização de equipamentos 
antigos e rudimentares;

ix) Elevada atomicidade da produção associada à informalidade, que dificulta 
a expansão do setor, pois limita o acesso ao mercado institucional.

Apesar dos inúmeros problemas enfrentados pelo setor, há possibilidades de 
expansão do mercado para cachaça e rapadura. A quase completa ausência de 
insumos químicos torna a produção de cachaça e rapadura no Nordeste eminen-
temente orgânica, o que representa uma oportunidade de exploração de nicho 
de mercado.

O turismo cultural também apresenta grande potencialidade para o setor, 
dada a forte presença de antigos engenhos, carecendo de infra-estrutura que 
forneça suporte à atividade.

Os produtores não têm mostrado maior esforço para a formação de associa-
ções e cooperativas. Nesse contexto, é de fundamental importância a intervenção 
de instituições governamentais e não-governamentais como auxiliares no processo 
de organização dos produtores.

Sugestões gerais

i) Ação por parte do governo para preparar o setor para a atividade e dotar 
de infra-estrutura as regiões potenciais para o turismo;
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ii) Estímulo ao cooperativismo como ferramenta mais adequada para o 
pequeno produtor inserir-se no mercado;

iii) Viabilizar linhas de crédito para investimento (modernização dos enge-
nhos) e capital de giro;

iv) Expandir a assistência técnica e viabilizar a capacitação e sensibilização 
dos produtores com relação à gestão, comercialização e produção agrícola 
da rapadura e da cachaça;

Para o setor produtivo da cachaça

i) Implantação de engarrafadoras regionais que preservem o caráter arte-
sanal da produção de cachaça;

ii) Apoiar e divulgar a possibilidade de instalação de unidades produtivas de 
cachaça na Zona da Mata como forma de diversificação das atividades 
dos produtores de cana que são fornecedores das usinas;

iii) Apoio e incentivo à pesquisa para a cachaça artesanal por parte do Banco 
do Nordeste do Brasil (BNB), visto que, nesse setor, está inserido grande 
número de pequenos produtores;

Para o setor produtivo da rapadura

i) Implantação de engenhos comunitários, com características semi-indus-
triais, que serviriam para produtores de cana que não possuem unidade 
de produção e de modelo para os engenhos antigos e de baixo nível 
tecnológico;

ii) Apoiar a comercialização e a expansão do mercado. Uma das sugestões 
é ampliação da demanda institucional com inclusão da rapadura na cesta 
básica e merenda escolar;

iii) Apoiar a adequação tecnológica por meio da pesquisa;

iv) Selecionar variedades de cana adaptadas às diferentes regiões produtoras;

v) Criar padrões de qualidade para o produto e implantar padrões de higiene 
e sanitários para a produção;

vi) Difundir e apoiar a diversificação da produção, no que diz respeito a 
tamanhos, forma e sabores;
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vii) Difundir a utilização de embalagens adequadas para a rapadura;

viii) Divulgar informações de requerimentos e vantagens de novos mercados, 
principalmente para a rapadura e açúcar mascavo entre os produtores;

ix) Apoio e estímulo à formação de cooperativas e associações para viabilizar 
a produção de açúcar mascavo.
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APÊNDICE A – DANOS À SAÚDE CAUSADOS POR CONSUMO DE 
BEBIDAS ALCOÓLICAS

Ao longo da história da humanidade, praticamente, todas as sociedades 
permitiram o uso de algumas drogas psicotrópicas34, até mesmo as consideradas 
nocivas. Substâncias que alteram o humor, como, por exemplo, o álcool e cogu-
melos alucinógenos, têm importante papel em alguns rituais religiosos.

Com relação às bebidas alcoólicas, sabe-se que seu consumo tem persistido 
por milhares de anos, com os primeiros indícios de seu consumo datando de 
6.000 a.C. Inicialmente, o teor de álcool das bebidas era relativamente baixo, pois 
sua produção dependia exclusivamente da fermentação (cerveja e vinho). Com o 
surgimento do processo de destilação, começaram a ser produzidas as bebidas 
destiladas de maior teor alcoólico, que, por dissiparem as preocupações mais 
rapidamente e serem mais eficientes que as fermentadas no alívio da dor, passa-
ram a ser consideradas remédio para a cura de muitas doenças da alma. A partir 
da revolução industrial, que provocou aumento na oferta desse tipo de bebida, 
observou-se um aumento no número de pessoas com problemas relacionados ao 
consumo de álcool no mundo (CENTRO BRASILEIRO..., 2008).

Muito embora a produção de bebidas alcoólicas – dentre as quais a cachaça 
– seja uma atividade importante na geração de postos de trabalho, emprego e 
renda para produtores, vendedores e anunciantes, entre outros atores da cadeia 
produtiva, vale ressaltar que o seu uso, freqüente e/ou em doses superiores às 
aceitáveis pelo organismo humano, está associado a inúmeras conseqüências 
negativas. Apesar de não causar problemas significativos para a maioria dos con-
sumidores, o consumo exagerado de bebidas alcoólicas, de uma forma geral, é 
responsável por graves problemas sociais no Brasil e no Mundo. Segundo a OMS, 
é considerado consumo moderado de bebida alcoólica aquele que se dá até o limite 
de 21 unidades de álcool por semana para homens e 14 para mulheres, sendo 
que cada unidade de álcool equivale a 10ml de álcool puro. Por exemplo, 350ml 
de cerveja com 4% de álcool equivale a 14ml de álcool (350ml x 0,04=14ml) 
ou 1,4 unidades de álcool (14ml/10ml=1,4). Ou seja, o consumo moderado por 
homens seria de 2 latas de cerveja por dia (2,8 unidades x 7 dias = 19,6 unidades 

34  De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS): são aquelas que agem no Sistema Nervoso Central 
(SNC) produzindo alterações de comportamento, humor e cognição.
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por semana) e mulheres, 1 lata. A OMS alerta que as 21 ou 14 unidades não 
devem ser consumidas em um único dia ou concentradas em poucos dias, o que 
levaria a problemas futuros ou imediatos (OMS, 2008).

O álcool é consumido por grande proporção da população adulta em todos 
os continentes do mundo. Segundo Poznyak e Peden (2008), as bebidas alco-
ólicas são responsáveis por 3,2% das mortes no mundo, 1,8 milhão de mortes 
anualmente. Além de ser responsável por grande número de acidentes de trân-
sito, o consumo de álcool em longo prazo – dependendo da dose, freqüência e 
características pessoais – pode provocar dependência alcoólica.

Dessa forma, o consumo inadequado de álcool é um grave problema de 
saúde pública, acarretando elevados custos para a sociedade. Nesse contexto, a 
análise da produção e consumo de bebidas alcoólicas não deve ser dissociada de 
seus impactos sobre a saúde humana, bem como sobre as conseqüências sociais 
e econômicas advindas do abuso de seu consumo.

O álcool (etanol) é uma molécula pequena solúvel em água. É absorvida 
lentamente no estômago e mais rapidamente pelo intestino delgado para o interior 
da corrente sangüínea. Por causa da sua solubilidade em água, a substância é 
livremente distribuída por todo o corpo através do sangue. O coração, o cérebro 
e os músculos estão sujeitos aos mesmos teores de álcool que os do sangue; já 
o fígado é exposto a concentrações maiores, já que recebe o etanol absorvido 
do estômago e intestino. Como a absorção do álcool é mais rápida que a sua 
metabolização e eliminação pelo organismo, o seu nível no sangue aumenta 
muito rápido. Uma pequena quantidade de álcool é eliminada do organismo de 
forma inalterada pela urina, suor e ar expirado, sendo o restante metabolizado 
pelo fígado (BERKOW et al., 2008).

O etanol é uma substância depressora do Sistema Nervoso Central. O seu 
consumo diminui a atividade do cérebro, afetando diversos neurotransmissores, 
como o ácido gama-aminobutírico, o que provoca mudança no comportamento, 
além de ter o potencial para desenvolver dependência. Por estas característi-
cas, o álcool é considerado uma droga psicotrópica (CENTRO BRASILEIRO..., 
2002).

A elevação rápida dos níveis alcoólicos no sangue resulta em intoxicação 
aguda, cuja gravidade depende do padrão de consumo pessoal, que se caracteriza 
pela freqüência e quantidade consumida. Ao contrário do que grande parte da 
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população pensa, a maioria dos problemas causados à saúde e à sociedade pelo 
consumo de álcool está relacionada diretamente à intoxicação35 e, em menor 
intensidade, à dependência ou alcoolismo (DUAILIBI; LARANJEIRA, 2007). Na 
Tabela 9, podem-se visualizar os sintomas associados à intoxicação causada pelo 
consumo do álcool em diversos níveis.

Tabela 9 – Sintomas Associados à Intoxicação Alcoólica de Acordo com o Nível 
de Consumo

Nível 
(mg/dl)

Sintomas

Consumidores ocasionais Consumidores freqüentes

50
Facilitação do relacionamento social; 
tranqüilidade.

Sem efeito

75
Diminuição da coordenação (redução das 
capacidades mentais e físicas). Reflexos retardados 
(ambos comprometem a direção segura).

Sem efeito

100 Comprometimento evidente da coordenação Sinais mínimos

125-150 desinibição, descontrole
Euforia, falta de coordenação 
motora

200-250
Confusão mental. Diminuição da memória. 
Comprometimento importante da estabilidade. 

Esforço para manutenção do 
controle emocional e motor

300 Perda da consciência Letargia

400 Coma, óbito Coma

Fonte: Lisboa (2008) e Berkow et al. (2008)
*Quantidade de Álcool em Miligramas (mg) por Decilitro (dl) de Sangue.

O consumo freqüente e em grande quantidade está associado a problemas de 
saúde crônicos e dependência química e física (DUAILIBI; LARANJEIRA, 2007). O 
alcoolismo é uma doença crônica caracterizada pelo consumo contínuo, tendência 
de beber mais do que o pretendido, por tentativas fracassadas de interrupção do 
consumo e por provocar danos sociais e laborais (BERKOW et al., 2008).

35  A OMS (2008) define intoxicação como sendo a condição que se segue à administração de uma dada 
substância e que resulta em distúrbios no nível de consciência, percepção, julgamento, afeto, comportamento 
ou outras funções fisiológicas
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Os fatores que podem provocar um quadro de dependência do álcool são 
diversos: podem ser de origem biológica, psicológica (traços estruturais e da 
personalidade), sociocultural ou ainda ser a combinação de todos esses fatores. 
De acordo com Berkow et al. (2008), cerca de 10% dos indivíduos que conso-
mem bebidas alcoólicas tornam-se alcoólatras, havendo indícios de predisposi-
ção genética para o problema. Alguns resultados de pesquisas evidenciam que 
pessoas que se embriagam menos facilmente correm maior risco de adquirir a 
doença, pois o cérebro destas é menos sensível aos efeitos do álcool.

A dependência do álcool atinge 11,2% da população adulta brasileira. De 
acordo com Moraes et al. (2008), o número de dependentes no país chega a 
17,1% do contingente populacional masculino e 5,7% do feminino. Conforme 
a mesma fonte, o álcool no Brasil seria responsável por 85% das internações 
decorrentes do uso de drogas, 20% das internações em clínica geral e 50% das 
internações masculinas psiquiátricas.

O consumo excessivo de álcool prejudica diversos órgãos do corpo, em 
particular o fígado, o cérebro e o coração. Também são freqüentes doenças 
relacionadas ao aparelho digestivo. O Quadro 1 apresenta um resumo dos 
efeitos do uso prolongado do álcool no organismo.

Tipo de deficiência Efeito no organismo
Nutricional
Níveis baixos de ácido fólico Anemia, defeitos congênitos
Níveis baixos de ferro Anemia
Níveis baixos de niacina Pelagra (lesão cutânea, diarréia, depressão)
Gastrointestinal
Esôfago Inflamação (esofagite), câncer
Estômago Inflamação (gastrite), úlceras
Fígado Inflamação (hepatite), cirrose, câncer

Pâncreas
Inflamação (pancreatite), hipoglicemia (concentração baixa de 
açúcar no sangue), câncer

Cardiovascular

Coração Arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca

Vasos sanguíneos Hipertensão arterial, aterosclerose, acidente vascular cerebral

Neurológicos

Cérebro
Confusão mental, diminuição da coordenação, má memória 
recente, psicose

Nervos
Deterioração de nervos e membros superiores e inferiores que 
controlam os movimentos

Quadro 1 – Efeitos do Uso Prolongado do Álcool no Organismo
Fonte: Berkow et al. (2008).
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A exemplo de muitas outras substâncias químicas, o uso regular do álcool 
tende a induzir tolerância, de forma que o indivíduo tende a consumir um maior 
volume para conseguir o mesmo efeito. Em gestantes, o consumo excessivo de 
álcool pode provocar defeitos congênitos graves do feto em desenvolvimento, 
como lesões cardíacas, musculares e nível de inteligência baixo ou retardo mental 
(BERKOW et al., 2008).

Com relação ao caso específico da cachaça que é atualmente a bebida des-
tilada mais consumida no Brasil, deve-se considerar que parte significativa de sua 
produção se dá de forma inadequada. Além disso, a venda do produto a granel 
possibilita a sua adulteração ao longo do canal de comercialização por meio de 
adição de outras substâncias. Esses fatores potencializam a ocorrência de danos à 
saúde dos consumidores, principalmente os de baixa renda, que por condição, são 
desinformados e menos exigentes com relação a padrões de qualidade e procedên-
cia do produto. Por ser, por via de regra, um produto de baixo preço e facilmente 
acessível, o consumo de cachaça de baixa qualidade é intenso no país.

A partir da fermentação alcoólica, surgem, além do álcool etílico e do dióxido 
de carbono, pequenas quantidades de produtos secundários que, dependendo 
da quantidade contida na cachaça, podem causar danos à saúde. Entre os mais 
nocivos encontram-se:

i) Aldeídos: de acordo com Cardoso (1998), a intoxicação com estes com-
postos pode levar a sérios problemas no Sistema Nervoso Central. Esse 
composto está presente no caldo quando a colheita é precedida de queima 
da cana. Grande parte desse componente pode ser eliminada do produto 
com a separação das partes da cachaça, pois está presente nos primeiros 
10% do produto destilado (cachaça de cabeça);

ii) Metanol: no organismo, provoca acidose grave (diminuição do pH sangüí-
neo) e, dessa forma, afeta o sistema respiratório. A ingestão deste álcool, 
mesmo em quantidades pequenas, pode ocasionar cegueira e morte, se 
consumido por longos períodos (CARDOSO, 1998);

iii) Cobre: a presença de cobre na cachaça é proveniente do alambique. Esse 
componente é importante no odor característico da cachaça artesanal 
(buquê), no entanto, o excesso deste metal pode causar epilepsia, artrite 
reumatóide, melanoma e perda de paladar (CARDOSO, 1998). A existên-
cia de altos teores de cobre na cachaça é resultado da falta de cuidados 
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básicos com o alambique. Cardoso (1998) recomenda que, durante o 
período em que não há produção, o alambique e as serpentinas sejam 
preenchidos com água para evitar a oxidação do cobre. Além disso, deve-
se promover a primeira destilação com água para eliminar os resíduos de 
cobre e dos produtos usados na limpeza.

iv) Alcoóis superiores: tão danosos como o metanol, atuam como depresso-
res sobre o Sistema Nervoso Central (MAIA, 1994). A formação destes 
compostos é mais intensa na presença de leveduras de baixa atividade. 
Cana armazenada também eleva os níveis de alcoóis superiores. O caldo 
deve ser filtrado para reduzir as fontes de infecção na fermentação.

Muito embora os custos sociais causados pelo uso abusivo de bebidas alco-
ólicas ainda não tenham sido adequadamente dimensionados no Brasil, é certo 
que os prejuízos associados ao seu consumo são relevantes em relação à saúde 
do consumidor e à segurança pública. Dessa forma, não pode ser tratado como 
um produto inócuo e sujeito às leis de mercado.

Apesar de todos os problemas, o uso de álcool está inserido profundamente 
na cultura brasileira, fazendo parte tanto de festividades nacionais como de eventos 
sociais. Sendo a cachaça a bebida mais consumida no Brasil e, por grande parte 
desta ser de baixa qualidade, uma forma de atenuar os danos à saúde é o investi-
mento na melhoria do sistema produtivo e ampliação da assistência técnica.
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APÊNDICE B – A CACHAÇA TRIUMPHO

A Triumpho é uma importante marca de cachaça artesanal de Pernambuco. 
O principal fator de diferenciação dessa empresa é infra-estrutura montada para o 
turismo agregada à produção de cachaça. O turismo é explorado na propriedade, 
complementando e sendo complementado pela produção de cachaça, numa relação 
simbiótica. Dos 30ha da propriedade, apenas seis são utilizados na produção de 
cana. O restante da propriedade é ocupado com pousada temática, restaurante, 
balneário e loja de conveniência36.

A empresa produz cachaça branca, armazenada em dornas de aço inox, ca-
chaça envelhecida em barril de carvalho por dois anos e a cachaça “descansada” 
em barris de freijó por seis meses. Sua capacidade de armazenamento corresponde 
a 40 mil litros, sendo 30 mil litros de cachaça branca e 10 mil litros de cachaça 
envelhecida.

A produtividade média da cana-de-açúcar na região é baixa, de 40 toneladas/ 
hectare, sua produção de cana alcança 240 toneladas, que equivalem a 30% da 
sua necessidade de consumo. Os 70% restantes (560 toneladas) são adquiridos 
de terceiros, outro aspecto que diferencia o produtor da cachaça Thiumpho dos 
demais produtores de cachaça de alambique.

A espécie de cana utilizada é a paulista, que apresenta um brix variando entre 
18 a 23º. O corte da cana é feito de forma manual. A fermentação é acelerada 
com a adição de pé de cuba. O engarrafamento é realizado no próprio engenho, 
utilizando marca própria e registrada: Engenho São Pedro.

Além da cachaça, o engenho produz também alfenim, mel de engenho (R$ 
3,50/pote de 250g), rapadura natural e adicionada a sabores (R$ 3,00/embalagem 
de 250g com drops de 20g cada).

36  A pousada, o restaurante e o balneário são considerados os melhores da região.
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APÊNDICE C – CURSO DE TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO DE 
CACHAÇA – EAFSAL

Em Salinas, foi implantado em 2006 o primeiro curso tecnológico voltado 
para a produção de cachaça de alambique no país e funciona na Escola Agrotécnica 
Federal de Salinas (EAFSAL). A Escola criou o curso aproveitando-se do know-how 
adquirido com os cursos Técnicos em Agroindústria e Agropecuária (focados em 
cana-de-açúcar) e no Curso de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores, 
este em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Afora 
esse curso da EAFSAL, existem cursos stricto sensu na UFLA (Lavras/MG), UFV 
(Viçosa/MG) e Unb (Brasília/DF).

O curso de Tecnologia em Produção de Cachaça se propõe a formar mão-de-
obra qualificada para atender às demandas locais, regionais e nacionais, visando à 
qualidade e a sustentabilidade econômica, ambiental e social do setor produtivo 
de cachaça. Sua gênese está fincada nas pessoas da região, onde os produtores 
apresentam baixos níveis tecnológicos.

Tendo em vista a qualidade de seu processo de pesquisa e produção, a 
EAFSAL está sendo credenciada pelo Inmetro como certificadora de cachaça de 
qualidade, juntando-se a apenas mais três unidades no Estado de Minas Gerais. 
A escola está trabalhando para montar um laboratório de análise de cachaça para 
viabilizar a exportação: atualmente esse tipo de análise só é realizado nos Estados 
do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia (Senai).

Atualmente a EAFSAL tem trabalhado num projeto junto ao Sebrae na ten-
tativa de viabilizar o turismo rural orientado.

Como forma de contribuir para sua sustentabilidade e garantir a atividade 
prática de seus discentes, a EAFSAL também produz e comercializa cachaça 
artesanal. Serve também para o incremento de pesquisas. Existe, por exemplo, 
estudo de quatro variedades de cana, tendo a Java como testemunha, no intuito 
de identificar a que melhor se adapta às condições edafoclimáticas da região e 
elevar a produtividade. Outra linha de pesquisa trata de novas madeiras para 
armazenamento e envelhecimento da bebida: apesar de o carvalho ser a madeira 
mais difundida, o Brasil possui mais de 80 outras espécies que podem ser testadas 
nesse segmento; hoje, a EAFSAL envelhece-a em tonéis de bálsamo, umburana 
e jequitibá.
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APÊNDICE D – UM CASO PARTICULAR: A CACHAÇA HAVANA

Uma particularidade de Salinas é a cachaça Havana, cuja história é um caso 
bastante peculiar. É uma empresa que foge dos padrões das demais existentes na 
região e de qualquer outra marca de cachaça produzida no Brasil. Sua produção 
permanece inalterada desde quando, ainda na década de 1950, o Sr. Anísio 
Santiago começou a sua produção. Falecido há quatro anos, seus oito filhos 
resolveram não dividir a propriedade, confiando a um deles, que já trabalhava 
com o pai e conhecia bastante o negócio, a condução da empresa. Totalmente 
artesanal, o processo é acompanhado de perto pelo dirigente: desde o plantio 
dos quatro hectares da cana (na Havana planta-se apenas a variedade Java), a 
colheita, a extração do caldo, a fermentação, a destilação em alambique de cobre 
com capelo (um dos poucos da região) e capacidade de produção de apenas 250 
litros, o envelhecimento em dornas de carvalho e o envasamento em garrafas 
tradicionais de 600ml.

Até mesmo o teor alcoólico foi mantido durante aproximadamente cinco 
décadas: 47% vol. Apenas a partir de 2006, por orientação do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o teor alcoólico foi reduzido a 
44% vol.

O nível de produção da empresa é algo não claramente revelado, constituin-
do-se em mais um mistério que cerca a lendária Havana. Acredita-se, porém, que 
não deva ultrapassar os 12.000 litros por ano. E sua comercialização seja inferior 
a 5.000 litros/ano ou 8.500 garrafas de 600ml cada.

No final da década de 1990, um descuido contábil fez com que Sr. Anísio 
Santiago perdesse a propriedade da marca Havana para um grupo cubano. Desde 
então, tem sido utilizada a marca “Anísio Santiago” e travada uma batalha judicial 
para recuperação da “Havana”. Atualmente o processo tramita em fase final no 
Supremo Tribunal Federal, com uma liminar permitindo o uso provisório da marca 
pelos herdeiros.

Peculiar em todo o seu processo de produção e comercialização, a Fazenda Havana 
mantém sua singularidade também ao identificar o gargalo de produção do setor. Seu 
proprietário encara como tal o excesso de oferta das demais marcas mineiras, o que 
contribui (sic) “para uma diminuição da qualidade da bebida e a redução de seu preço”. 
No entanto, alega que não existem problemas de mercado para a empresa.
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A estratégia de comercialização é focada na pequena escala de produção como 
fator decisivo na manutenção da qualidade do produto e oferta limitada, insuficiente 
para atendimento da demanda, o que ocasiona uma elevação significativa no seu 
preço de venda: atualmente a cachaça Anísio Santiago é vendida na fazenda por 
R$ 80,00 a garrafa de 600ml, enquanto a Havana37, por causa do problema com 
a perda da marca, é comercializada a R$ 250,00. No mercado local, tais garrafas 
podem ser encontradas aos preços de R$ 155,00 e R$ 400,00, respectivamente. 
Seu principal mercado consumidor, além da capital mineira, são os Estados de 
São Paulo, Rio de Janeiro e o Distrito Federal. No entanto, não fazem nenhuma 
ação de marketing direto ou de venda, comercializam o produto para pessoas da 
própria região, que revendem para outros estados.

As cachaças Havana e Anísio Santiago têm influenciado fortemente até as 
relações sociais nos arredores da fazenda. Tal bebida tem figurado como moeda 
de troca, servindo para valorar bens. A remuneração da força de trabalho, por 
exemplo, tem sido quantificada e paga usando a Anísio Santiago como moeda: os 
trabalhadores recebem duas garrafas da bebida por semana de trabalho. Numa 
análise de curto prazo observa-se que tal prática é salutar para o trabalhador. O 
preço da garrafa de 600ml da cachaça Anísio Santiago foi fixado pelo Sr. Osval-
do Santiago, proprietário da marca, em R$ 80,00. Assim sendo, o trabalhador 
é remunerado a R$ 160,00 por semana, perfazendo uma renda mensal de R$ 
640,00 (valor bem acima da média do setor, equivalendo a 1,8 salário mínimo, 
considerando o valor do salário mínimo vigente em fevereiro/2007). Esses traba-
lhadores conseguem vender facilmente essas garrafas no mercado local ao preço 
de R$ 100,00 cada uma, obtendo uma receita mensal de R$ 800,00, ou 2,3 
salários mínimos, com um markup de 25% em relação ao valor inicial.

37  Em virtude da liminar judicial foi engarrafada uma edição limitada com apenas 250 garrafas de Havana na 
safra 2006. Assim, o processo judicial contribuiu para a solidificação do mito em torno da marca, que passou 
a ser comercializada com uma diferença de 212,50% sobre o preço base.
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APÊNDICE E – ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE AGUARDENTE 
DA MICRORREGIÃO DE ABAÍRA (APAMA)

A Apama, localizada na região de Abaíra, é a associação mais conhecida da 
Bahia. Deve-se considerar que existe produção de cachaça em todo o Estado e 
que o próprio exemplo de êxito da Apama estimulou e ainda está estimulando a 
criação de novas associações espontaneamente por todo o Estado.

É importante salientar que, inicialmente, a Secretaria de Indústria e Comér-
cio desenvolveu um trabalho de motivação em relação ao associativismo com os 
produtores de cachaça do Estado. Esse trabalho serviu como base para o surgi-
mento das associações posteriormente. A estrutura da associação comunitária já 
existia, mas foi melhorada com recursos da Secretaria da Indústria, Comércio e 
Mineração (SICM). Atualmente, usa equipamentos como alcoômetro e tanques 
inox para fermentação.

A Apama é hoje formada por quatro associações menores e trinta produtores 
individuais que produzem cachaça, rapadura (pura e com coco) e açúcar mascavo. 
O total de produtores direta ou indiretamente (através das associações menores) 
vinculados à associação corresponde a cento e catorze. Devido às dificuldades 
associadas à logística, a Apama tem fomentado a criação dessas pequenas associa-
ções, que absorvem a produção dos pequenos produtores familiares, armazenam 
e transportam para a sua sede, assegurando o mesmo padrão de qualidade.

Essas associações comunitárias filiadas a Apama surgiram a partir da dificul-
dade de os produtores transportarem a cana-de-açúcar até à sede da associação. 
Com isso, o produtor fica na própria região, podendo cuidar de outras atividades, 
reduzir o custo com transporte e aproveitar os subprodutos como o bagaço para 
alimentação animal.

A Apama desenvolve ações para qualificação e capacitação constante de 
seus associados com o objetivo de obter incremento da qualidade de seu pro-
duto, redução de custos e preservação ambiental. Para tanto, os associados são 
capacitados para identificar as características de qualidade da cachaça, tais como 
cheiro e sabor (buquê).

O estoque de cachaça da Cooperativa é de 500 caixas (6.000 garrafas). Na 
ocasião da pesquisa de campo, a Apama estava modernizando sua infra-estrutura 
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com a construção de mais uma fornalha e aquisição de máquinas mais eficientes 
para produção também de rapadura, o que deverá elevar a produção de rapadura 
de 150kg/dia para 800 a 1.100kg/dia.

Atualmente a Apama está com projeto para registro de conformidade do 
seu produto. A associação está com 83% de conformidade e o selo de qualidade 
permitirá a exportação para qualquer lugar do mundo.

Somente um terço da cachaça produzida pelos cooperados da Coopama é 
destinado à cooperativa; o restante é comercializado a granel para atravessadores. 
A Cooperativa paga preços mais elevados; no entanto, está sem capital de giro. 
Assim, só consegue pagar aos produtores à medida que comercializa o produto. 
Os produtores, por sua vez, não possuem alternativa, visto que a cachaça é ge-
ralmente a principal fonte de renda; precisam comercializar o produto com certa 
rapidez para conseguirem recursos para a sobrevivência da família.

A associação recebeu capacitação do Senai para produção de cachaça. 
Nesse trabalho, foram identificados os principais problemas da unidade produtiva 
e sugeridas mudanças e adequações. No entanto, os produtores não possuem 
recursos para implementá-las.

A comercialização tem-se apresentado como o grande problema enfrentado 
pela associação. Além da concorrência da cachaça industrial, há o moral hazard, 
ou risco moral: risco explícito do produtor que não possui um capital de giro capaz 
de suportar um maior prazo para o recebimento da cachaça de qualidade vendida 
para a Apama/Coopama. Por esse motivo, os associados comercializam grande 
parte do produto para atravessadores. Assim, a cachaça a granel tem sido vendida 
a preços entre R$ 0,70 e R$ 0,80 por litro, enquanto o custo de produção tem 
girado em torno de R$ 0,79. Percebe-se ainda a não-existência nesse cálculo do 
cômputo da remuneração do produtor, ou seja, o preço auferido na venda não 
cobre os custos de produção da mercadoria. O preço pago pela Apama equivale 
a R$ 1,70 por litro, porém oferece um prazo muito elevado aos padrões dos 
produtores para pagamento do produto. Além de comprar a um preço baixo, 
o atravessador ainda tem, segundo informações obtidas na região, adicionado 
água ao produto, numa proporção média de 10 mil litros de água para a mesma 
quantidade de cachaça, no período da entressafra.

O mercado consumidor da Apama, até o ano de 2005, reduzia-se à cidade 
de Salvador. O ano de 2006 foi dedicado à abertura de novos mercados, conse-
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guindo a penetração em outros estados da federação. Atualmente, a Apama está 
regionalizando a venda de seu produto através da formalização de contrato com 
distribuidores de médio porte das diferentes regiões da Bahia, tais como Salva-
dor, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Irecê, Senhor do Bonfim e Seabra, e 
estes cuidam da divulgação e distribuição do produto. Assim, espera internalizar 
a comercialização do produto. No entanto, a associação não tem experiência em 
vendas, o que dificulta o processo. Essa estratégia foi necessária, dada a falta de 
capital dos produtores, o que inviabiliza, a priori, o aumento da produção.

Nessa fase de comercialização, o Sebrae tem oferecido suporte, disponibili-
zando consultores com o objetivo de capacitar os produtores.

Acordo celebrado com o governo da Bahia, através da Sefaz, permite a 
reversão do ICMS recolhido pela Apama, traduzindo-se em melhorias físicas no 
entorno da associação, bem como o financiamento do selo de qualidade para o 
produto, desenvolvido em parceria com o Inmetro e o Ibametro.

A ABCQ está com programa de apoio ao setor, mas não possui, segundo 
dirigentes da Apama, estrutura para implementar ações de comercialização mais 
agressivas porque também não possui capital de giro.
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APÊNDICE F – ASSOCIAÇÕES EXISTENTES NO ESTADO DA BAHIA

A Bahia possui diversas associações de produtores de cachaça e rapadura 
espalhadas por todo o Estado:

o Região de Santana – Possui uma cooperativa com 40 cooperados (Apro-
cana);

o Região de Barra – Existem cerca de 110 produtores (cachaça e rapadura) 
com 140 associados;

o Região de Paratinga – O carro-chefe da região é a produção de cachaça. 
A associação está em processo de registro da marca do seu produto 
(Rainha do Santo Onofre). A marca já está aprovada na Secretaria da 
Indústria e Comércio, já existe designer de garrafa e INPI para registro;

o Regiões da Serra Geral/Caetité – Existem vários pequenos produtores, 
com projeto para construção de unidades produtivas nos moldes de 
produção comunitária;

o Região de Livramento – Possui a associação mais recente do Estado da 
Bahia;

o Região de Ibicuí – Associação dos Produtores de Cana-de-açúcar e 
Derivados de Ibicuí;

o Associação dos Produtores de Cachaça de Arapiranga;

o APAM/Associação dos produtores de Cachaça de Bananeira/Paixão;
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APÊNDICE G – CACHAÇA PATATIVA (CARIRI CEARENSE)

A empresa Patativa difere do perfil comum ao setor pelo nível de planejamento 
do negócio, lastreado em pesquisa de mercado para implantação, elaboração de 
um plano de negócio e pesquisa de satisfação constante, além de participar do 
Programa Brasileiro de Desenvolvimento da Cachaça (PBDC) – atual Ibrac. A 
fonte de recursos corresponde a 40% de financiamento do Banco do Nordeste 
do Brasil (BNB) e 60% próprios.

Para esse produto diferenciado, o principal mercado consumidor é o Estado do 
Ceará (região do Cariri e Grande Fortaleza), bem como Pernambuco, Rio Grande 
do Norte e Piauí, sendo o frete tipo Cost, Insurance and Freight (CIF). Os canais 
de comercialização são distribuidores, pequenos comerciantes e pequenos super-
mercados. Como estratégia de pulverização e atração de consumidores de baixa 
renda, a empresa tem atendido também consumidores finais, além de regionalizar 
o paladar, atenuando o teor alcoólico para atrair o público feminino.

A cachaça pura possui um teor alcoólico de 39% vol., enquanto a adicio-
nada a limão 30% vol., fator que influencia também no preço de venda: a pura é 
comercializada por R$ 3,25 (garrafa de 960ml) e R$ 1,60 (garrafa de 355ml), 
enquanto a adicionada a limão por R$ 3,90 (garrafa de 960ml) e R$ 1,95 (garrafa 
de 355ml), apresentando um incremento positivo de 20,0% no primeiro caso e 
21,9% no segundo. O montante de vendas indica 80% para cachaça pura e 20% 
com limão.
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